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Sammanfattning 
Examensarbetet har genomförts som en studie vars syfte varit att skapa en prioriteringsmodell 

som redogör i vilken ordning olika energieffektiviserande åtgärder skall utföras. 

Prioriteringsmodellens relevans begränsas till hus byggda under miljonprogrammet eller till 

byggnader med liknande karaktäristik. De olika energibesparande åtgärderna som 

prioriteringsmodellen omfattar är åtgärder som AB Bostäder i Borås oftast använder.  

I arbetet ingår en teoridel som omfattar EU-direktiv och svenska byggstandarder som skall 

följas vid ombyggnation eller renovering av befintligt fastighetsbestånd. Teoridelen innefattar 

även grundläggande teori om de tilltänkta åtgärderna. I resultatdelen presenteras 

besparingarna som är möjliga med de olika åtgärderna, resultatet diskuteras sedan i 

diskussionsdelen.   

Slutsatsen är att åtgärderna bör delas upp i tre olika grupper beroende på omfattning, kostnad 

och tidsåtgång. Författarna har tagit fram tre olika åtgärdspaket som innefattar åtgärderna som 

valts, men har även behandlat möjliga kombinationer av de olika åtgärdspaketen och huruvida 

vinningar kan göras genom kombinationer av de olika åtgärdspaketen.  

Författarna rekommenderar att tilläggsisolering av ytterväggarna samt utbyte av befintliga 

fönster utförs samtidigt för att få ner kostnaderna. Injustering av värmesystemet bör även 

utföras samtidigt för att injusteringen skall vara relevant då fastighetens effektbehov kommer 

att ändras vid klimatskalsförändringar. 

 

Abstract 

The thesis was implemented as a study which purpose is to create a prioritization model that 

describes the order in which energy efficiency measures should be implemented. The 

prioritization model relevance is limited to buildings constructed during the million 

programme. The prioritization model comprises the measures AB Bostäder in Borås usually 

use.  

The thesis includes a theoretical part which comprises EU directives and Swedish building 

standards that should be followed by reconstruction or renovation of existing properties. The 

theoretical part also includes essential theory of the planned measures.  In the results section 

the economical and energy savings will be presented. The result will be discussed in the thesis 

discussion section.  

The thesis has reached the conclusion that the measures should be divided into three groups 

dependent on extent, cost and time consumption. The authors also considered the possible 

combinations of the various packages.   

The authors recommend that additional insulation is applied to the outer wall and that all 

existing windows are exchanged at the same time. The heating system should be adjusted 

when changes in the buildings power demand changes.   
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet redogörs arbetets syfte, motivering, frågeställning samt omfattning. 

Arbetets förutsättningar, syfte och omfattning utgör en grund för vad som arbetet förutsätts 

uppnå. 

 

1.1 Motivering 

Vid 1960-talets början var urbaniseringen hög samtidigt som bostadsbeståndet i städerna var 

lågt. Bostadsbristen och trångboddheten nådde sin kulmen och den sittande regeringen blev 

tvungen att agera.  

Regeringen tog fram en reform som antogs 1964 med syfte att åtgärda problemen den svenska 

bostadssituationen led av. Reformen som togs fram kallades för ”samlat program för 

samhällets bostads- och markpolitik” och innebar att en miljon bostäder skulle byggas under 

ett decennium.  

Byggnaderna producerades storskaligt och över hela landet växte identiska bostadsområden 

upp. Dessa bostadsområden kallas idag ofta för ”miljonprogramsområden” och begreppet 

”miljonprogrammet” användes första gången i 1964-års valpropaganda.  

Idag är ungefär 70-80 % av de 1 006 000 producerade bostäderna i stort renoveringsbehov. 

Den standard som användes vid byggnationen av miljonprogrammet är i jämförelse med 

dagens nybyggnationer mycket låg och energieffektiviseringsåtgärder behövs.  

Det har därför skapats ett ekonomiskt incitament för AB bostäder i Borås att 

energieffektivisera sitt bostadsbestånd och då främst byggnader från 1960-talet. Arbetet 

behandlar två flerbostadshus konstruerade år 1962 vars konstruktioner är typiska för sin 

tidsperiod. Byggnadernas karaktäristik kommer behandlas i arbetets bakgrundskapitel.   

 

1.2 Syfte 

Examensarbetets mål är att upprätta en prioriteringslista som rangordnar energi-

effektiviserande åtgärder för AB Bostäder i Borås. Arbetet kan ses som en förstudie som 

analyserar vilken prioritering som skall göras mellan olika åtgärdsförslag, både i hänseende 

till ekonomisk vinning men även ur ett miljötekniskt perspektiv. Arbetet är tänkt att användas 

för att få en överblick över vilka åtgärder som ger snabbast respektive högsta möjliga 

ekonomiska vinning.   
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1.3 Frågeställning 

Följande frågeställningar är styrande för studiens uppbyggnad och resultat: 

I vilken ordning skall energibesparande åtgärder utföras för att få största möjliga ekonomiska 

vinning? 

Kan man kombinera olika åtgärder för att höja åtgärdernas effekt? 

 

1.4 Omfattning 

De åtgärdsförslag som behandlas är åtgärder som AB Bostäder i Borås vanligen gör vid 

energieffektiviseringsprojekt. Författarna har även tagit fram egna förslag som kan tänkas 

vara relevanta. Då samtliga beräkningar och antaganden utgår från referensobjektet som är 

konstruerat enligt ”miljonprogramsstandard” återfinns prioriteringsmodellens relevans främst 

på liknande byggnader.  

 

2. Bakgrund 

AB Bostäder i Borås grundades 1923 och är stadens största bostadsbolag. Bolaget äger och 

förvaltar 6 400 lägenheter och omsätter 440 miljoner kronor årligen.  

Med sina 110 medarbetare strävar företaget efter att erbjuda stadens invånare ett rikt och 

varierat utbud av bostäder.  

Bolaget strävar alltid efter att energieffektivisera sitt bostadsbestånd och utför årligen flertalet 

renoveringar samt byggnadstekniska förbättringsåtgärder. Den studerade fastigheten är byggd 

under 1960-talet och når därmed inte upp till dagens krav på energieffektivitet. Författarna 

blev ombedda att se över möjliga förbättringsåtgärder samt att ställa dessa i relation till 

varandra gällande energibesparingsgrad och den ekonomiska aspekten. 

 

3. Metod 

I arbetets metodkapitel kommer arbetets genomförande att beskrivas, författarna har för att 

beräkna energibesparingar använt beräkningsprogrammet BV2 samt teoretiska räknemodeller 

för att bestämma effektiviseringsåtgärdernas påföljd. 

Metoddelens inledande avsnitt ”referenshus” behandlar den byggnad som författarna ämnar 

undersöka i arbetet, byggnadens tekniska detaljer fastställs för att vidare studier skall kunna 

genomföras. I metoddelens senare del appliceras de effektiviseringsåtgärder som är aktuella i 

arbetet och deras påföljd bestäms. 
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3.1 Referenshus 

Husen som behandlas i studien är två näst intill identiska åttavåningshus som står spegelvända 

mot varandra. Ett parkeringsgarage ligger under marknivå och i två plan mellan de två husen. 

Placerat ovanpå parkeringsgaraget återfinns en innergård med gemenskapsytor, se Figur 1. 

Höghus som är konstruerade med prefabricerade betongelement var vanligt förekommande 

mellan 1960-70 över hela landet oberoende på placering (Björk, Kallstenius & Reppen 2006). 

 

Figur 1. Översiktsbild på fastigheterna (Google Maps 2016). 

3.1.1 Befintligt värmesystem 

Det uppvärmningssystem som återfinns i fastigheterna är ett radiatorsystem. Samtliga 

lägenheter är utrustade med mekanisk frånluft. Fastigheten värms upp med fjärrvärme som är 

ansluten till en gemensam fjärrvärmecentral (UC1) (se Figur 2). Värmens primärsida leds till 

hus nummer två via en värmekulvert och distribueras där vidare till fastighetens radiatorer (se 

Figur 3).  

 

Figur 2. Principskiss för UC1 (WebFactory 2016). 

Värmekulverten går via fastigheten på Östgötagatan till undercentralen på Bohusgatan  

(se Figur 3). 
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Figur 3. Fastighetens värmekulvert 

 

3.2 Byggnadsteknisk prestanda på referensobjektet 

Kapitlet beskriver husets viktigaste konstruktionskomponenter med erforderlig data.  

K-ritningarna och byggnadens tekniska data har hämtats från AB Bostäder i Borås digitala 

arkiv. 

3.2.1 Ytterväggar 

Jämfört med konstruktioner vid nybyggnation idag är energiprestandan avsevärt sämre för 

fastigheten. Dagens nybyggnation har mer isolering samtidigt som byggbranschen har 

utvecklats genom att tänka mer energismart. Referenshusets yttervägg är uppbyggd enligt 

äldre standard. 

Ytterväggen är uppbyggd på följande sätt: 

 120 mm tegel 

 30 mm luftspalt 

 80 mm skalmursskiva 

 120 mm mineralull 

 13 mm gips 

3.2.2 Yttertak 

Referensbyggnadens takkonstruktion består av följande komponenter: 

 Papptäckning 

 23 mm råspont 

 25 mm luftspalt 

 30 mm mineralullsmatta 

 70 mm mineralull 

 160 mm betong 

3.2.3 Grund 

Fastigheten har som tidigare nämnts ett varmgarage under mark, därför kan inte platta mot 

mark-metoden användas. Vid beräkningar kommer detta att förenklas och beräknas som 200 

mm betongelement, 2700 mm luftspalt som är uppvärmt till 10 °C samt ytterligare 200 mm 

betongelement. Detta är på grund av att beräkningar görs via beräkningsprogrammet, BV2. 
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3.3 Installationstekniska prestanda 

Byggnadens energiförbrukning övervakas, lagras och redovisas via Borås Energi och Miljös 

programvara, KeepAnEye. Olika givare som är ute på plats är uppkopplade via apparatskåp. 

Driftteknikerna kan därför själva övervaka systemet och utföra nödvändiga drifttekniska 

justeringar för att minska energianvändningen. Vissa byggnader använder väderprognoser för 

att automatiskt sätta optimala driftförhållanden för värmesystemet.  

 

Figur 4. Energirapport för fjärrvärmeanvändning 2010-2015 (KeepAnEye 2016). 

Figur 4 visar en energirapport från övervakningsprogrammet som används. Figuren är för 

fjärrvärmeanvändning åren 2011-2015. Trendlinjen för fjärrvärmen visar en marginell ökning, 

0,5 % per år. 

 

3.4 Ventilation 

Referensbyggnaden använder ett mekaniskt frånluftssystem där fläktarna är varvtalsstyrda 

med hjälp utav tryckgivare. Fläktarna styrs även mot utetemperaturen, vid kallare 

utetemperatur sänks varvtalet. I större lägenheter är frånluftsdonen placerade i köket, 

badrummet samt i eventuell klädkammare. Friskluft tas in genom springventiler belägna över 

eller under fönstret.  

I dagsläget finns ingen återvinning av frånluften vilket skapar en stor möjlighet för framtida 

energibesparingar. Generellt kan man räkna med att det försvinner 15 % av den totalt tillförda 

energin genom ventilationen om det inte finns någon återvinning (Energimyndigheten 2015). 

 

3.5 Fluktuationer på inomhustemperaturer  

Författarna har granskat inomhustemperaturerna som AB Bostäder i Borås loggar med hjälp 

av programvaran ”WebFactory”. Den insamlade informationen pekar på att 

inomhustemperaturen är tämligen ojämn. Som diagrammet visar råder stora fluktuationer på 

temperaturen vilket kan peka på ett dåligt injusterat värmesystem. Diagrammet redovisas i 

arbetets resultatdel.  
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3.6 Tillämpning av åtgärdsförslag på referenshuset 

Nedan beskrivs tillämpningen av åtgärdsförslagen på referenshuset, författarna beskriver hur 

de olika åtgärdsförslagen implementeras på referenshuset. 

3.6.1 Tilläggsisolering av yttervägg 

Vid tilläggsisolering av ytterväggen valde författarna att behålla den befintliga fasaden då 

detta var fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv. Vid tilläggsisolering behålls den befintliga 

tegelfasaden och ytterligare en luftspalt, isoleringsskikt samt fasad monteras. 

3.6.2 Tilläggsisolering av tak 

Då tilläggsisolering av taket skall utföras finns för referenshuset två alternativ. Det ena 

alternativet är att flytta samtliga vindsförråd till det befintliga garageplanet. Detta skulle ge 

möjlighet för att isolera med lösull på hela vindsvåningen men ge en merkostnad på 

förrådsflytt samt en minskning av garageplatser. Det andra alternativet är att isolera med 

isoleringsplattor i taket, detta skulle dock generera en lägre takhöjd på vindsplan samt vara 

betydligt dyrare.  

3.6.3 Fönsterbyte 

Fönsterbytet sker enligt AB Bostäder i Borås vanliga rutin och bör kombineras med 

tilläggsisoleringen av ytterväggarna för att spara pengar vid upprättandet av 

byggnadsställningar. Om fönsterbytet kombineras med tilläggsisoleringen av ytterväggarna 

slipper hyresgästerna störas vid två tillfällen då endast en byggnadsställning krävs.  

3.6.4 Solceller 

AB Bostäder har de senare åren genomfört flera investeringar i solcellsanläggningar. Detta 

har varit både vid nyproduktion samt renoveringar. Vid nyproduktion kan AB Bostäder agera 

som en självständig elleverantör och sälja den elen som solcellerna producerar direkt till 

hyresgästerna. Detta gör att AB Bostäder slipper betala moms på energiskatten vilket gör 

investeringen mer ekonomiskt försvarbar. Vid referensobjektet gäller dock installation på en 

befintlig byggnad och därför projekteras endast energiförbrukningen för byggnadernas 

baslast. För referensobjektet har det projekterats för ca 56 stycken solcellspaneler. 

Kostnadsförslaget på 336 kkr för 56 stycken paneler innebär komplett installation exklusive 

moms. 

3.6.5  Installation av värmepump 

Ett av åtgärdsförslagen är att installera frånluftsvärmepump för att ta vara på en del av energin 

som idag går förlorad via ventilationen. 

 

Frånluftsvärmepumpen kopplas in till ett frånluftsbatteri som växlar värmen i frånluften till en 

köldbärare (kollektorvätska) som sedan leds ner till värmepumpen i apparatrummet se Figur 

5. 
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Värmepumpen kan sedan konfigureras på olika sätt beroende som 

värme eller varmvattenproduktion eftersträvas. Det fall som studerats 

närmare är en konfiguration där både värme och varmvatten produceras 

och värmepumpen laddar en ackumulatortank.  Värmepumpen klarar 

inte av husets hela energi och effektbehov utan kompletteras med den 

befintliga fjärrvärmeinstallationen.  

3.6.6 Fjärrvärme i kombination med värmepump 

Oavsett kopplingsprincip bör en konfiguration med värmepump mot 

fjärrvärmecentral granskas och godkännas av respektive 

fjärrvärmeleverantör (Södertörns FJV u.å). 

Den värmepump som författarna har studerat närmare är Thermias 

Mega XL HGW med en nominell effekt på 79 kW. Tillverkaren har 

lämnat en besparingskalkyl som visar på en årlig besparing på 

35 MWh/år, besparingen gäller både värme och varmvatten. 

För att inte returtemperaturen till fjärrvärmeleverantören ska bli problematisk kopplas 

värmepumpen in i värmesystemet på följande sätt, större bild återfinns i Bilaga 1. 

 

Figur 6. Flödesschema för inkoppling av frånluftsvärmepump (Södertörns FJV u.å.). 

I den här konfigurationen arbetar värmepumpen mot ett värmelager (ackumulatortank) som 

sedan shuntas vidare till radiatorsystemet eller via en värmeväxlare för momentan 

varmvattenberedning.  

Värmepumpen startar vid inställt börvärde på inkommande vatten och stoppar på samma sätt 

när inställt börvärde överstigs. Då cirkulationspump P1 går med kontinuerlig drift och 

utgående radiatortemperatur styrs i sekvens av SV1 samt SV1.  

Med denna inkoppling garanteras god avkylning samt långa arbetstider för värmepumpen 

vilket gynnar kompressorns livslängd. Då varmvattenberedningen även är kopplad till 

fjärrvärmen kan legionellatillväxt undvikas (Södertörns FJV u.å). AB Bostäder i Borås har 

installerat en liknande lösning i en av bolagets fastigheter, även där användes en värmepump 

av fabricerad av leverantören Thermia. 

Figur 5. Frånluftsvärmepump 
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3.6.7  Injustering av värmesystem 

Vid varje större energibesparingsåtgärd bör en injustering utföras för att tillgodose det nya 

effekt och energibehovet. Detta skall göras då energi- och effektbehovet förändras efter 

utförda energibesparingsmetoder.  

3.6.8  Stamrenovering 

Stamrenovering genomfördes år 2014. Stamrenovering och badrumsrenovering samman vävs 

oftast till ett och samma projekt på grund av tidsbesparingen. Under badrumsrenoveringarna 

byter man bland annat WC-stol samt blandare till moderna och mer miljömässiga. 

Stamrenoveringar är inte ekonomiskt lönsamma. Författarna har inte kunnat se någon större 

förändring i vattenanvändning. Däremot kan stamrenoveringen ses som en framtida 

investering mot möjliga vattenskador i byggnaden. 

3.6.9  Överdimensionerad ventilation 

Enligt en utförd OVK-besiktning (Obligatorisk ventilationskontroll) ligger frånluftsflödena  

20 % högre än vad de är projekterade för. Detta leder till ökade värmeförluster i frånluften 

samt ökad kostnad för drift av frånluftsfläktarna. Detta kan åtgärdas genom att trimma in 

systemet så det projekterade flödet uppnås. 

3.6.10  Belysning 

AB Bostäder i Borås har under 2014 genomfört armaturbyte på båda garageplanen som tillhör 

referensobjektet. Fastighetsägaren byter även belysningen på utomhusstolparna, mot tidigare 

125 W till dagens LED som är på endast 20 W. Investeringskostnaden är högre för LED, men 

dennes livslängd är den avgörande faktorn i den ekonomiska kalkylen som kan ses i 

resultatdelen. Antalet armaturer som byttes i garaget var 40 stycken samt sex stolpar utomhus. 

Arbetets omfattning i garaget var följande: 

 Demontering av befintlig belysning 

 Deponering av befintliga armaturer 

 Monteringar av nya lysrörsarmaturer 

o 2x28 W (garage) 

o 20 W (utomhusstolpar) 

 Montering av närvarodetektorer 

 Montering av nivåväljare för att ha ett konstantljus på 10 % 

 Injustering samt provning 

 

Beräkningarna för nyinstallation i garagen måste ta hänsyn till nivåsänkningen samt de 

reducerade brinntimarna som är en följd av närvarodetektorerna. Enligt AB Bostäders 

kostnadskalkyl kommer närvarosensorn att minska brinntiden med full effekt till 3000 

timmar/år. Utomhusbelysningen är dagsljusstyrd, vilket gör att den är automatiskt anpassad 

året runt. Uppskattningsvis är lampan tänd 4000 timmar under ett år. 

3.6.11  Modernisering av tvättstugor 

Referenshusets tvättstugor kan moderniseras genom utbyte av befintliga tvättmaskiner samt 

installation av torkskåp istället för befintliga torkrum. Gamla tvättmaskiner är betydligt 

mindre energieffektiva vid jämförelse med nya moderna maskiner. Införandet av torkskåp 

sparar energi då endast torkskåpet behöver värmas upp och inte hela torkrummet. 
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4. Teori 

Kapitlet behandlar energiläget i Sverige och vilka hushållningsregler som är styrande för 

bostäder. För att kunna bestämma energiläget för fastigheter beskrivs också hur olika system 

definieras och är uppbyggda. 

 

4.1 Socioekonomiska aspekter 

Fastigheten är belägen på stadsdelen Norrby i Borås som kännetecknas av stor kulturell 

mångfald och mer än hälften av alla invånare är utrikes födda.  

(Innovationsplattform Norrby 2016)  

Stadsdelen har cirka 3 500 invånare och 80 % av bostadsbeståndet är hyresrätter, 19 % 

bostadsrätter samt 1 % äganderätter. Medelinkomsten i området är mycket låg och 

arbetslösheten hög (Hållplatsen.nu 2013). Då hushållens medelinkomst är låg blir området 

mer känsligt för hyreshöjningar än andra områden. Stor försiktighet bör vidtas vid renovering 

och ombyggnation så att inte hyrespåslaget blir för kraftigt för den med en redan ansträngd 

ekonomi. 

AB Bostäder i Borås förhandlar årligen med Hyresgästföreningen för att avtala om framtida 

hyreshöjningar vid renovering eller ombyggnation (Jordansson. K 2016). Att föra en dialog 

med hyresgästerna är av högsta grad prioriterat när förbättringsåtgärder skall utföras. En 

momentan hyreshöjning kan dock i det långa loppet löna sig då energikostnaderna sänks. 

De socioekonomiska aspekterna är mycket viktiga vid studier av möjliga energi-

effektiviseringsåtgärder som kan tänkas vara lämpliga, då renovering och ombyggnation 

generellt sett leder till en hyreshöjning. 

 

4.2 Energiläget 

Energimyndigheten ger årligen ut en sammanställning av energiläget i Sverige. Senaste 

utgåvan, 2015, innehåller sammanställning för år 2013. 2013 var den totala tillförseln av 

energi 565 TWh, däremot var 190 TWh förluster till bland annat omvandlingar i 

kärnkraftverk. 

Av total slutlig energianvändning var 40 % till bostads- och servicesektorn. Sektorn består av 

bland annat hushåll, offentlig verksamhet och övrig serviceverksamhet. Uppvärmning och 

tappvarmvatten står för hälften av energianvändningen, ungefär 80 TWh under året. Figur 7 

visar fördelningen av uppvärmning och tappvarmvatten mellan småhus, flerbostadshus och 

lokaler. Flerbostadshus har haft fjärrvärme som den uteslutande största energikällan 

(Energimyndigheten 2015). 
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Figur 7. Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler (Energimyndigheten 2015). 

En minskning av den tillförda energin till uppvärmning och tappvarmvatten har observerats 

av Energimyndigheten och kan ses i Figur 8. Deras slutsats har grundats på att el och 

fjärrvärme blivit vanligare istället för olja i kombination med att antalet värmepumpar ökat. 

 

Figur 8. Energianvändning i bostads- och servicesektorn 1971 – 2013 (Energimyndigheten 2015). 

Energimyndigheten (2015) beskriver att energipriserna har ökat kraftigt sedan början av 

2000-talet. Detta förklaras av Energimyndigheten genom ökade bränslepriser samt olika 

energiskatter. Prisskillnaderna på fjärrvärme mellan olika kommuner är stora i Sverige, då 

marknaden består av ett stort antal lokala fjärrvärmeleverantörer. 

 

4.3 Energihushållningsregler 

Tidigare rapporter och utredningar har klarlagt att det finns stora möjligheter att minska 

energianvändningen i bostadssektorn. Vid nybyggnation eftersträvas låg energianvändning 
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redan från inflyttning. Samtidigt eftersträvar fastighetsägarna stora energibesparingar genom 

att utföra renovering/energieffektivisering av befintliga byggnader. 

Det var på EU-nivå som hårdare krav ställdes genom direktiv 2002/91/EG. Direktivet har 

varit en grund för lagar och förordningar i svenska regelverk som handlar om 

energideklaration av byggnader. Detta trädde i kraft första oktober 2006. Direktivet ger ett 

nytt synsätt genom att införa begreppet ”integrated energy performance of buildings” som kan 

tolkas som ”byggnaders totala energianvändning”. 

Definitionen av byggnadens energianvändning: 

”Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad 

(oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens 

fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstorkar eller annan apparat för uppvärmning 

installeras, inräknas även dess energianvändning.”  

I Boverkets byggregler (BBR) som trädde i kraft 2006 ställs renodlade funktionskrav på 

husets totala energiprestanda. När huset är färdigt måste byggherren kunna visa att huset 

uppfyller kraven under användning. För att uppnå god energiprestanda krävs god kunskap om 

hur arkitektur, byggnadsteknik samt installationsteknik samverkar. Men det är i slutändan 

brukaren som ska kunna använda byggnaden enkelt och energieffektivt.  

Tidigare har det varit krav på att enskilda byggnadskomponenter och installerade apparater 

haft väldefinierad och god energiprestanda. Idag avser kraven på energiprestanda hela 

byggnaden därför krävs att alla komponenter och installationer i huset samverkar för att få 

bästa möjliga energiprestanda. Detta skapar en mångfald bland olika lösningar som leder fram 

till att såväl energi- som funktionskrav uppfylls.  

4.3.1 EU-direktiv för år 2020 

Europeiska Unionen tar hela tiden fram direktiv för ett minskat energianvändande i Europa. 

Ett av direktiven som tar laga kraft årsskiftet 2020/2021 behandlar att all nybyggnation skall 

vara ”nära-nollenergibyggnader”. Direktivet dirigerar att en renovering som omfattar mer än 

25 % av den befintliga fastigheten så skall en nollenergi-standard eftersträvas. Studien 

diskuterar hur dessa direktiv kommer att påverka renoveringar av miljonprogrammet och 

renoveringar av fastigheter som berörs av energieffektiviseringsåtgärder inom den närmsta 

framtiden (Regeringen 2014). 

 

4.4 Byggnaden som system 

Systembenämningar och förklaringar redovisas i detta kapitel då energitekniska beräkningar 

kan få olika resultat beroende på hur man definierar ett system. 

4.4.1 Systemgräns ”rummet” 

För att kunna beskriva energianvändningen eller dimensionera olika system måste först 

systemgränser för byggnaden definieras. Det underlättar för att bestämma om energiflöden 

som passerar systemgränsen är tillförd eller bortförd energi. Systemgränser kan se olika ut 

beroende på vilken fråga som vill besvaras. 

Systemgränser som är viktiga för projektet kan definieras som ”rummet” samt ”huset”. 

Systemgränsen för ”rummet” kan tänkas vara några centimeter in i väggar och bjälklag. För 
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”rummet” gäller att hyresgästen upplever ett behagligt termiskt klimat. Störst påverkan har 

den sensibla värmen som anges av luftens temperatur. Den sensibla värmen är den värmen 

som vi ”känner”. Temperaturen påverkas av människor och varma ytors konvektiva värme, 

till exempel golv, väggar och tak. Solinstrålningen påverkar endast inomhustemperaturen om 

en yta träffas och konvektivt värme avges till rumsluften. När utetemperaturen skiljer sig från 

rummets börjar de termiska krafterna att verka och det sker transmission genom ytterväggar 

och takbjälklag samt genom luftläckage. Under varmare utetemperaturer än rummet, oftast 

sommaren, ses transmissionen som tillförd energi och under kallare, oftast vintern, som 

bortförd energi.  

När nettotillförseln av värme är mindre än värmeförlusterna genom klimatskalet måste energi 

tillföras genom radiatorsystemet. Då nettotillförseln av värme är större än värmeförlusterna 

uppstår ett värmeöverskott. Om temperaturen överstiger önskad temperaturnivå måste värmen 

bortföras från rummet. Detta görs via ett bra dimensionerat ventilationssystem eller via 

installerade kylbafflar där behovet är större än i kommersiella bostäder. Byggnadens termiska 

tröghet tar även upp momentana värmetillskott vilket ger ett mer stabilt inomhusklimat.  

4.4.2 Systemgräns ”huset” 

Systemgränsen för huset ligger utanför byggnadens klimatskal. Här ingår delar som 

”klimatstyrande system” och ”betjänande system”. Det klimatstyrande systemets uppgift är att 

upprätthålla önskat klimat i byggnaden. Klimatstyrande systemet består av värme- och 

ventilationssystem och kylsystem om verksamheten kräver det. Det betjänande systemet för 

bostäder består av installationer för varmt och kallt vatten, belysning, el till apparater, 

teleutrustning med mera. Detta system är avsett för att byggnadens ska kunna användas för 

det önskade ändamålet, till exempel bostäder eller kontor. 

 

4.5 Termiskt inomhusklimat 

Byggnader som människor lever i är gjorda för att de ska kunna skydda oss mot det 

omgivande klimatet. Byggnaderna konstrueras och projekteras för att höga lufthastigheter 

inomhus inte ska uppstå. Det ska även vara isolerat tillräckligt för att ett komfortabelt 

inomhusklimat ska uppnås. 

 

Kravet för en godtagbar termisk komfort i ett bostadsrum kan uppnås via uppvärmning genom 

radiatorer eller golvvärme förutsatt att lufthastigheten inte överstiger 0,15 m/s under 

uppvärmningssäsong. Fönster och dörrar ska inte utgöra mer än 40 % av rummets 

ytterväggarea samt lägsta temperatur för golvet får inte understiga 16 °C. Om detta under 

projekteringsstadiet inte kan uppnås måste beräkningar av ROT i rummets vistelsezon samt 

yttemperaturer på golvet göras (Boverket 2012). 

Ytterst är det Miljöbalken som ställer krav på fastighetsägaren. Fastighetsägaren ska se till att 

inga olägenheter uppkommer för människors hälsa. Vidare har Boverket, Socialstyrelsen och 

Arbetsmiljöverket föreskrifter och allmänna råd som bör följas. I BBR anges endast att 

bostäder ska utformas på det sätt att ett bra termiskt klimat erhålls. Däremot anger 

Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen preciserade krav och råd på vad som är ett bra termiskt 

klimat (Forslund, J. Forslund, G. 2012). 

 

Luftens temperatur kan uppmätas, men ger inte rättvis bild av det termiska inomhusklimatet. 

Lufthastighet och omgivande ytors temperatur har också stor inverkan av hur klimatet 
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upplevs. Branschen använder sig av den så kallade operativa temperaturen vilket tar hänsyn 

till lufttemperatur och strålningstemperaturen från omgivande ytor. 

 

När luft kyls ner av en kall yta och sjunker nedåt på grund av de termiska krafterna 

uppkommer kallras. Vintertid har fönstren lägre yttemperatur i jämförelse med ytterväggar 

och då uppkommer kallras. Detta är traditionellt sätt orsaker till att radiatorerna placeras 

under fönsternivå. Desto bättre energitekniska egenskaper på fönstren desto större glasytor 

kan tillåtas utan att drag uppstår. 

 

4.6 Klimatskal 

Isoleringsstandarden i väggar och tak är väldigt låga i hus byggda före 1975. Dagens isolering 

i väggar på ca 25 cm var 10 cm tidigare. I tak likaså, dagens 40 cm i jämförelse med 15 cm 

innan 1975. Idag finns kommersiella fönster med ett U-värde på 0,8 W/m2K. Innan 1975 var 

fönster med ett U-värde på 3,0 vanligt förekommande. Därför finns stor potential att titta på 

åtgärder på byggnadens klimatskal (Warfvinge 2011). 

4.6.1 Transmissionsförluster 

Transmission avser värmeflödet genom golv, väggar, tak, fönster. Värmen går alltid från en 

varmare kropp till en kallare, till dess att kropparna har samma temperatur. Värmeledning 

sker genom molekylär rörelseenergi som fortplantas till närliggande molekylgrupper. Ledning 

sker framförallt i fasta kroppar, men värme kan även fortplantas i t.ex. luftmolekyler. 

Metaller har god värmeledningsförmåga och därför kan dessa bli punktliga köldbryggor, 

varför hänsyn tas till köldbryggor vid transmissionsberäkningar. Mineralull till exempel har 

sämre värmeledningsförmåga och därför är det ett bra isoleringsmaterial. Transmission sker 

även inom samma klimatskal om rummet i anslutning har en annan temperatur. Genom 

Ekvation 1 beskriver Jensen (2001) transmissionsförluster. 

𝑞̇ 
t
                   =  Qköldbryggor + ∑ Uj ∙ Ajj  (Jensen 2001) (Ekvation 1)  

där 

𝑞̇ 
köldbryggor

 = förlustfaktorn för köldbryggor, W/°C 

∑ Ujj              = U-värde för yta nr j, W/°C∙m2 

𝐴𝑗                  = area för yta nr j, m2 

4.6.2 Köldbryggor 

Köldbryggor beskriver en del av klimatskärmen där extra mycket värme kan läcka ut. 

Köldbryggor delas upp i linjeköldbryggor och punktformiga köldbryggor. Det finns även 

köldbryggor som finns i klimatskärmen. 

Linjära köldbryggor uppkommer vid anslutningen mellan exempelvis väggar, bjälklag, tak 

och balkongplattor. Beräkningar för linjära köldbryggor kan behandlas som tvådimensionella. 

För småhus kan linjära köldbryggor innebära 15-20 % ökning av transmissionsförlusterna, för 

flerbostadshus är denna siffra något högre. 
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Punktformiga köldbryggor är tredimensionella då uppkomsten kan till exempel vara mellan 

ytterväggshörn och tak. Punktformiga köldbryggor försummas oftast i beräkningar då de är 

avsevärt mindre än andra förluster genom klimatskärmen (Boverket 2012). 

4.6.3 Fuktproblem i samband med energieffektivisering 

Energieffektiviseringsåtgärder måste beaktas med hög noggrannhet då fuktproblem är vanliga 

när ventilationsflöden och drifttider ändras. Fukt kan komma från nederbörd, fuktig luft, 

markfukt eller inifrån byggnaden genom matlagning, tvätt och människor. 

Ur fukt- och energisynpunkt är det att föredra utvändig tilläggsisoleringen. Det medför att den 

gamla väggen blir torrare och köldbryggor vid anslutningar mellan innervägg och bjälklag 

försvinner. Dock innebär tilläggsisolering av väggar att luftläckage minskar genom springor 

och otätheter. Detta kan minska tilluften till huset och försämra luftomsättningen 

(Energimyndigheten 2009). 

 

4.7 Installation av solceller 

Solceller omvandlar energin i solstrålar till likström som i sin tur omvandlas till växelström 

med hjälp av en växelriktare. Fastighetsägaren kan välja att använda elen eller sälja det till 

elbolagen. Kristallina celler är den vanligaste typen av solceller. Solceller idag har en 

verkningsgrad på cirka 15 %. Figur 9 förklarar en enkel systemuppbyggnad för solceller. 

 

Figur 9. Enkel systemuppbyggnad (Brixia 2016) 

1. Solen är en miljövänlig energikälla som är nästintill oändlig 

2. Solcellerna producerar el 

3. Växelriktaren omvandlar elen till växelström 

4. Elcentralen mäter elen som produceras 

5. Elen används för den egna förbrukningen först och främst 

6. När överskottsel uppstår kan man sälja det till elnätet 

Genom att installera ”optimizer” kan hela anläggningen effektiviseras. Solcellerna är oftast 

kopplade i serier radvis och sedan är alla rader parallellkopplade. Om en av cellerna går 

sönder eller hamnar i skugga kommer hela den raden att påverkas negativt. Det som 

optimizern gör är att den enkelt kan ”koppla förbi” cellerna som ger mindre effekt och på det 

sättet effektivisera hela systemet. 
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4.8 Ventilation 

Självdragsventilation är endast beroende av de termiska krafterna och därför medför det 

mindre luftomsättning när temperaturen inomhus och utomhus är nära varandra. När det är 

stora temperaturskillnader kan däremot problem med drag att uppstå.  

Frånluftsventilation är i grunden som självdrag dock med fläktar för att erhålla tillräcklig 

drivkraft. Här krävs det tillförd energi i form av el för att driva fläktarna. Genom att 

ventilationen skapar ett undertryck i huset minskar risken för att fukt transporteras genom 

ytterväggar och fuktproblem skapas. Genom att installera frånluftsvärmepump kan energi 

återvinnas från den uppvärmda luften. Lönsamheten på långsikt är beroende på hur taxan för 

fjärrvärme ser ut och hur fjärrvärmeleverantören vill göra inkopplingen av 

frånluftsvärmepumpen (Forslund, G. Forslund, J. 2012). 

För att skapa bästa möjliga komfort och energianvändning är det från- och tilluftssystem med 

värmeåtervinning som behöver installeras. Fördelarna med systemet är bland annat förvärmd 

tilluft som skapar komfort. Både till- och frånluftsflöden kan säkerställas och styras vilket 

medför goda förutsättningar för energianvändningen och bra inomhusklimat. Systemet kräver 

kompetent personal för att optimera energianvändning samtidigt som underhållskostnaderna 

sker. Systemet kräver också mycket plats på grund av kanalsystemen samt 

återvinningsaggregatet. Vid nybyggnation finns indirekta krav från BBR på 

värmeåtervinning. Kravet beskriver specifik energianvändning i byggnaden och för att uppnå 

dagens låga krav är det oftast nödvändigt med någon sorts av återvinning. Det kan vara 

ventilationsvärmeväxlare, frånluftsvärmepump eller annan värmepump (Boverket 2012). 

 

4.8.1 Frånluftsvärmepump 

Värmepumpar blir allt vanligare som värmekälla eftersom den minskar elenergibehovet 

jämfört med vattenburen elvärme. Vid förångaren värms köldmediet med till exempel uteluft, 

frånluft, mark eller sjövatten. Den eldrivna kompressorn höjer trycket och därmed också 

ångans temperatur. Varm ånga fortsätter till kondensorn. Kondensorn värmeväxlar 

överhettnings- och kondenseringsvärme med värmesystemet. Därefter passerar den varma 

vätskan expansionsventilen sänks trycket och temperaturen. Värmen som avges vid 

kondensorn är summan av ”gratisvärmen” i förångaren samt kompressoreffekten (Warfvinge 

2008). 

 



16 

 

Figur 10. Systemuppbyggnad värmepump (KTH u.å) 

Ventilationsförlusterna 𝑄𝑣 i det befintliga frånluftssystemet utan återvinning bestäms med 

följande ekvation: 

𝑄𝑣 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑞̇𝑣 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝜏      Ekvation 2 

där      

𝜌  = luftens densitet, 1,2 kg/m3 

𝑐𝑝 = luftens specifika värmekapacitet, 1,0 kJ/kgK 

𝑞̇𝑣 = styrt ventilationsflöde (m3/s) 

∆𝑇 = antas vara 14 °C, 20 °C inomhus samt 6 °C årsmedeltemperatur 

𝜏 = antalet drifttimmar (under ett år, 8760 h) 

 

4.9 Injustering av värmesystem 

Kapitlet tar upp funktion och skillnader mellan de olika känselkropparna som används på 

marknaden idag.  

Det finns inga injusteringsprotokoll efter år 1984 då fjärrvärmeinstallation i fastigheten 

utfördes. Drifttekniker Peder Öjdefors intygar att värmesystemet på Bohusgatan/Östgötagatan 

är i gott skick.  

4.9.1 Inledning 

Det är mycket viktigt att känselkroppen har rätt reaktionstid för att radiatortermostaten ska 

fungera så energieffektivt som möjligt. Om termostaten reagerar för fort kan ventilen öppna 
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för fullt vid minsta kallras. Om termostaten däremot är för långsam kan det ta lång tid innan 

rätt rumstemperatur uppnås.  

Tidigare användes manuella ventiler där brukaren själv fick ställa flödet, detta genererade i 

regel en högre energiförbrukning än med dagens automatiska motsvarighet.  

 

4.9.2 Funktion 

Då olika rum har olika termiska förutsättningar krävs det att reglering av radiatorns 

effektavgivning kan regleras individuellt. För att reglera effektavgivningen installeras en 

termostatventil på radiatorns tillopp så flödet kan strypas alternativt ökas. Termostatventilen 

tjänstgör tillsammans med en känselkropp som expanderar med ökande 

omgivningstemperatur och komprimeras när omgivande temperatur sjunker.  

Då termostaten expanderar eller komprimeras rör sig en fjädrad kägelventil och reglerar 

radiatorns tillflöde (se Figur 10). 

 

Figur 10. Radiatortermostat (Danfoss 2016). 

Vakuumavgasare behövs på grund av byggnadens höjd medför ett tryck i värmesystemet som 

skapar väldigt små luftbubblor.  

 

4.9.3 Livslängd och ekonomi 

Det finns olika uppfattningar om hur stor energibesparing som kan åstadkommas med ett 

termostatbyte. Den generella uppfattningen är att radiatorventilen bör bytas runt vart 20e år 

för att erhålla sin funktion. Gällande termostaten har olika tillverkare olika uppfattningar om 

utbytesintervall.  

Danfoss uppger att deras termostat är funktionell så länge gasbehållaren är tät och att 

energibesparingar på upp till 23 % kan erhållas. Detta är värden lämnade av tillverkaren och 

bör tas med en viss försiktighet. Hur länge gasbehållaren är tät uppges dock ej (Gustavsson, 

Danfoss 2016). 
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4.10  Fastighetsbelysning 

T5 lysrör är den modernare varianten av T8. Det har lägre energiförluster som omvandlas till 

värme och därför mer ljus återgivning. T5 lysrören är mindre i diameter och passar därför inte 

i armaturer där T8 lysrören suttit innan, vilket medför en större investering vid byte. 

Installationen kompletteras med både närvarosensor samt nivåväljare. Närvarosensorn 

optimerar brinntiden för lysrören och därför även förlänger deras livslängd. Nivåväljaren 

installeras för att hela tiden ha orienteringsljus i garagen. Även om investeringen inte är 

lönsam ekonomiskt kommer AB Bostäder att få positiv återkoppling från hyresgästerna som 

använder garagen. Hyresgästerna upplever en tryggare miljö. 

Ekvation 3 redovisar hur energiförbrukningen för fastigheten beräknades.  

𝐸 = 𝑃 ∙ 𝜏 ∙ 𝑛      (Ekvation 3) 

där 

E = armaturernas totala förbrukning (Wh) 

P = effekt på armaturen (W) 

𝜏 = antalet brinntimmar per år (h) 

𝑛 = antalet armaturer 

 

𝐸 = ((𝑃 ∙ 𝜏)𝑛ä𝑟𝑣𝑎𝑟𝑜𝑠𝑡𝑦𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 + (𝑃 ∙ 𝜏)𝑛𝑖𝑣å𝑣ä𝑙𝑗𝑎𝑟𝑒) ∙ 𝑛     (Ekvation 4) 

 

 

4.11  Modernisering av tvättstugor 

Ekvation 5 redovisar hur maskinernas förbrukning i tvättstugan beräknades.  

𝐸 = 𝑃 ∙ 𝜏 ∙ 𝑛      (Ekvation 5) 

där 

E = maskinens förbrukning (Wh) 

P = effekt på maskinen (W) 

𝜏 = antalet brukstimmar per år (h) 

𝑛 = antalet maskiner 
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4.12  Ekonomiska kalkyler 

De ekonomiska kalkylerna som används är återbetalningstid samt nuvärdeskalkyl. 

Återbetalningstid ger en snabb uppfattning om investeringslönsamhet, medan nuvärdet tar 

hänsyn till inflation, energiprisökning och kalkylränta. 

4.12.1 Återbetalningstid 

Återbetalningstiden beräknas med hjälp av Ekvation 6. 

Å =
G

B
       (Ekvation 6) 

där 

Å = återbetalningstid, år 

G = grundinvestering, kr 

B = besparing per år, kr/år 

 

4.12.2 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden visas i Ekvation 7. Vidare visas även ekvationer som behövs för att 

använda nuvärdesmetoden. 

Nip = B × fs  +  R ∙  fe –  G     (Ekvation 7) 

där 

Nip = investeringsprojektets nuvärde, kr 

B = besparing per år, kr/år 

fs = nusummefaktor 

R = restvärde, kr 

fe = diskonteringsfaktor 

G = grundinvestering, kr 

 

Nusummefaktorn tar hänsyn till den real korrigerade kalkylräntan. 

fs =
1−(1+rrk)

−n

rrk
      (Ekvation 8) 
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där 

fs = nusummefaktor 

rrk = real korrigerad kalkylränta, %* 

n = brukstid, år 

*) Räntan uttrycks i decimalbråk. Räntan multipliceras med 100 ger räntesatsen i %. 

 

Real korrigerad kalkylränta redovisas i Ekvation 9. Här används även den relativa 

prisförändringen utöver inflation som antagits till 2 % i studien. 

rrk =
rr−P

1+P
       (Ekvation 9) 

där 

rrk = real korrigerad kalkylränta, %* 

rr = real kalkylränta, %* 

P = relativ prisförändring, %* 

Ekvation 10 visar den reala kalkylräntan och inflation på 2 % används i studien. 

rr =
rn−i

1+i
                            (Ekvation 10) 

där 

rr = real kalkylränta, %* 

i = inflation, %* 

rn = nominell kalkylränta, %* 

Ekvation 11 visar diskonteringsfaktorn fe 

fe = (1 + rrk)
−n

                           (Ekvation 11) 

där 

fe = diskonteringsfaktor 

rrk = real korrigerad kalkylränta, %* 

n = brukstid, år 
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5. Resultat 

I arbetets resultatdel kommer de metoder som föreslagits av författarna att implementeras på 

referensobjektet, med hjälp av beräkningar kommer möjliga energibesparingar att beräknas. 

Resultaten som redovisas är framtagna enligt teoretiska modeller och bör alltså behandlas som 

riktvärden mer än exakta värden.  

 

5.1 Byggnadstekniska åtgärder 

Byggnadstekniska åtgärder behandlar tilläggsisolering av yttervägg, yttertak samt byte av 

fönster. 

5.1.1 Tilläggsisolering av yttervägg 

 

Investeringskostnaden har antagits till 4 000 kkr för 200 mm isolering. Uppgifter från tidigare 

projekt inhämtats. För 300 mm har 250 kkr adderats som en rimlig ökning för 

materialkostnader. Ytterligare 250 kkr har adderats för 400 mm. Återbetalningstiden 

redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Återbetalningstid för tilläggsisolering av fasad. 

Isoleringstjocklek (mm) 200 300 400 

Investering (kr) 4 000 kkr 4 250 kkr 4 500 kkr 

Besparing per år (kr) 32 kkr 50 kkr 62 kkr 

Återbetalningstid (år) 127 85 72 

 

Nuvärdeskalkylen redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Nuvärdeskalkyl för tilläggsisolering av fasad. 

Isoleringstjocklek (mm) 200 300 400 

Investering (kr) 4 000 kkr 4 250 kkr 4 500 kkr 

Restvärde (kr) - - - 

Besparing per år (kr) 32 kkr 50 kkr 624 kkr 

Livslängd (år) 50 50 50 

Real kalkylränta (%) 4 4 4 

Real korrigerad kalkylränta (%) 2 2 2 

Nuvärde (kr) -2 982 kkr -2 394 kkr -1 990 kkr 

 

Den exakta kalkylen är svår att bestämma och bör undersökas noggrant när projektet kommer 

till upphandlingsstadie.  
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5.1.2 Tilläggsisolering av tak 

 

Yttertakets dåliga isoleringsförmåga innebär stora energiförluster via denna byggnadsdel. På 

vindsvåningen återfinns förrådsutrymme samt de frånluftsfläktar som betjänar fastigheten. 

Tilläggsisolering är den åtgärden av de byggnadstekniska som varit mest lönsamt och som 

kan göras utan några större investeringar ekonomiskt eller tidsmässigt.  

Från inhämtad offert har två isoleringstjocklekar valts ut som lämpliga. Genom att använda 

sig av lösull behöver vindsförråden omplaceras, detta är dock inte nödvändigt om 

isoleringsplattor används. 

Tabell 3. Återbetalningstid för tilläggsisolering av yttertak. 

Tjocklek och typ Lösull 200 mm Lösull 300 mm Plattor 200 mm Plattor 300 mm 

Investering (kr) 60 kkr 90 kkr 102 kkr 153 kkr 

Besparing per år (kr) 21 kkr 22 kkr 21 kkr 22 kkr 

Återbetalningstid (år) 3 4 5 7 

 

Nuvärdeskalkylen redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Nuvärdeskalkyl för tilläggsisolering av yttertak. 

Tjocklek och typ Lösull 200 mm Lösull 300 mm Plattor 200 mm Plattor 300 mm 

Investering (kr) 60 kkr 90 kkr 102 kkr 153 kkr 

Restvärde (kr) - - - - 

Besparing per år (kr) 21 kkr 22 kkr 21 kkr 22 kkr 

Livslängd (år) 20 20 20 20 

Real kalkylränta (%) 4 4 4 4 

Real korrigerad kalkylränta (%) 2 2 2 2 

Nuvärde (kr) 294 kkr 271 kkr 252 kkr 208 kkr 

 

5.1.3 Byte av fönster 

Investeringskostnad är 9 000 kkr för energifönster med U-värde 1,0 W/m2K och 6 000 kkr för 

konventionella fönster med U-värde 1,8 W/m2K. 

Besparingen och återbetalningstiden redovisas i Tabell 5. 

Tabell 5. Återbetalningstid för fönsterbyte. 

U-värde (W/m2K) 1,8 1,0 

Investering (kr) 6 000 kkr 9 000 kkr 

Besparing per år (kr) 136 kkr 227 kkr 

Återbetalningstid (år) 44 40 
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Nuvärdeskalkylen redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6. Nuvärdeskalkyl för fönsterbyte. 

U-värde (W/m2K) 1,8 1,0 

Investering (kr) 6 000 kkr 9 000 kr 

Restvärde (kr) - - 

Besparing per år (kr) 136 kkr 227 kkr 

Livslängd (år) 30 30 

Real kalkylränta (%) 4 4 

Real korrigerad kalkylränta (%) 2 2 

Nuvärde (kr) -2 914 kkr -3 825 kkr 

 

5.2 Installation av solceller 

Tabell 7. Avbetalningstid för solceller 

Byggnadens baslast 15 kW 

Effekt per solpanel 0,27 kW 

Antal solpaneler 56 st 

Area för solpaneler 89,6 m2 

Investering 336 kkr 

Genomsnittlig årsproduktion 14000 kWh 

Elpris 0,9 kr/kWh 

Besparing per år  12,6 kkr  

Investering med solcellsstöd 235 kkr 

Avbetalningstid  24 år 

Avbetalningstid med solcellsstöd 19 år 

 

Tabell 8. Nuvärdeskalkyl för solceller 

Investering (kr) 336 kkr 

Restvärde (kr) - 

Besparing per år (kr) 12 kkr 

Livslängd (år) 30 

Real kalkylränta (%) 4 

Real korrigerad kalkylränta (%) 2 

Nuvärde (kr) 
- 49 kkr 
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Tabell 9. Nuvärdeskalkyl för solceller med solcellsstöd 

Investering (kr) 336 kkr 

Restvärde (kr) - 

Besparing per år (kr) 12 kkr 

Livslängd (år) 30 

Real kalkylränta (%) 4 

Real korrigerad kalkylränta (%) 2 

Nuvärde (kr) 52 kkr 

 

5.3 Installation av frånluftsvärmepump 

Med hjälp av Thermia har en frånluftsvärmepump valts som ger enligt tillverkare cirka 

345 000 kWh i energibesparing per år. Besparingen i dagens fjärrvärmepris blir cirka 207 kkr 

per år. Figur 11 visar energibesparing, tillsatsenergi samt förbrukad energi efter 

frånluftsvärmepumpen har installerats. 

 

Figur 11. Energibesparing fördelat månadsvis (Thermia 2016). 

Värmepumpen kommer att förse byggnaden med en effekt på cirka 57 kW vid DUT, vilket 

motsvarar en effekttäckningsgrad på 12 % samt en energitäckningsgrad på 30 %. 

Investeringskostnaden har antagits med hjälp av offerter från ett liknande projekt i 

kombination med offerten från Thermia (2016). Investeringskostnaden är 940 kkr för 

komplett installation av frånluftsvärmepump. 

Besparingen som Thermia (2016) redovisar i offerten är 345 000 kWh/år. 

Återbetalningstiden redovisas i Tabell 10. 
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Tabell 10. Återbetalningstid för frånluftsvärmepump. 

Investering (kr) 940 kkr 

Besparing per år (kr) 207 kkr 

Återbetalningstid (år) 5 

 

Nuvärdeskalkylen redovisas i Tabell 11. 

Tabell 11. Nuvärdeskalkyl för frånluftvärmepump. 

Investering (kr) 940 kkr 

Restvärde (kr) - 

Besparing per år (kr) 345 kkr 

Livslängd (år) 15 

Real kalkylränta (%) 4 

Real korrigerad kalkylränta (%) 2 

Nuvärde (kr) 1 743 kkr 

 

5.3.1 Injustering av värmesystem 

Injustering av värmesystem i kombination med termostat-och radiatorventilsbyte kan enligt 

Danfoss (2016) ge en besparing upp till 23 %. Detta förutsätter att sämsta möjliga förhållande 

råder innan injusteringen. Besparingar på 23 % kan därför ses som ett försäljningsargument, 

en siffra den verkliga energibesparingen sällan kommer att uppnå.  

Enligt Energimyndigheten (2016) kan energianvändningen sänkas med 5 % för varje grad 

som inomhustemperaturen sänks ner till 21 °C. Enligt övervakningsprogrammet WebFactory 

har inomhustemperaturer på upp till 24-25 °C förekommit även utan solinstrålning 

(WebFactory 2016). På grund av detta skulle en injustering samt byte av befintliga 

termostater och radiatorventiler bidraga till att få ner rumstemperaturen till den eftersträvade 

inomhustemperaturen 21 °C. 

Sammanfattningsvis skulle en injustering exklusive arbetskostnader kosta cirka 260 kkr för en 

vakuumavgasare samt en styrventil för fjärrvärmekretsen, byte av termostat samt ventil för 

samtliga radiatorer i fastigheten. Vakuumavgasaren installeras för att eliminera luften i 

värmesystemet, när all luft är eliminerad finns heller inga luftfickor kvar på värmesystemet 

vilket bidrar till en bättre energieffektivitet. Vakuumavgasaren bidrar även till att minska 

syrehalten i vattnet vilket bidrar till lägre korrosionsrisk. Återbetalningstiden är endast några 

år på grund av den stora energibesparingen som erhålles genom att sänka rumstemperaturen 2 

°C. 

Återbetalningstiden redovisas i Tabell 12. 

Tabell 12. Återbetalningstid för injustering av värmesystem. 

Investering (kr) 260 kkr 

Besparing per år (kr) 73 kkr 

Återbetalningstid (år) 4 
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Nuvärdeskalkylen redovisas i Tabell 13. 

Tabell 13. Nuvärdeskalkyl för injustering av värmesystem. 

Investering (kr) 260 kkr 

Restvärde (kr) - 

Besparing per år (kr) 73 kkr 

Livslängd (år) 15 

Real kalkylränta (%) 4 

Real korrigerad kalkylränta (%) 2 

Nuvärde (kr) 689 kkr 

 

Figur 12 visar data från två olika temperaturgivare i referensbyggnaden. Figuren visar en 

tydlig temperaturskillnad mellan lägenheterna. Den översta grafen är en lägenhet på våning 

fyra och den understa grafen är på bottenvåning.  

 

Figur 12. Temperaturkurva för två olika temperaturer. Mätvärden är från 1:a december 2015 till 18:e 

maj 2016. (KeepAnEye 2016) 

 

5.4 Överdimensionerad ventilation 

Möjlig besparing vid injustering av ventilationsflödet till projekterat flöde       

(flödesreduktion 20 %) redovisas i tabell 14 nedan.  
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Tabell 14. Återbetalningstid för injustering av ventilationssystem 

Investering (kr) 15 kkr 

Besparing per år (kr) 80 kkr 

Återbetalningstid (år) 1 

 

Tabell 15. Nuvärdeskalkyl för injustering av ventilationssystem 

Investering (kr) 15 kkr 

Restvärde (kr) - 

Besparing per år (kr) 80 kkr 

Livslängd (år) 10 

Real kalkylränta (%) 4 

Real korrigerad kalkylränta (%) 2 

Nuvärde (kr) 656 kkr 

 

5.5 Belysning 

Besparingen vid byte av fastighetens belysning redovisas i tabell 15 nedan. 

Tabell 16. Återbetalningstid för byte av belysningsarmatur. 

Investering (kr) 318 kkr 

Besparing per år (kr) 34 kkr 

Återbetalningstid (år) 9 

 

Tabell 17. Nuvärdeskalkyl för byte av belysningsarmatur. 

Investering (kr) 318 kkr 

Restvärde (kr) - 

Besparing per år (kr) 34 kkr 

Livslängd (år) 20 

Real kalkylränta (%) 4 

Real korrigerad kalkylränta (%) 2 

Nuvärde (kr) 250 kkr 

 

5.6 Modernisering av tvättstugor 

Besparingen vid utbyte av äldre tvättmaskiner till moderna, energibesparande maskiner samt 

installationen av torkskåp istället för torkrum redovisas i tabellerna nedan. Resultatet 

behandlar byte av två tvättmaskiner samt ett torkskåp. 
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Tabell 18. Återbetalningstid för modernisering av tvättstugor. 

Investering (kr) 260 kkr 

Besparing per år (kr) 73 kkr 

Återbetalningstid (år) 4 

 

Tabell 19. Nuvärdeskalkyl för modernisering av tvättstugor.  

Investering (kr) 67 kkr 

Restvärde (kr) - 

Besparing per år (kr) 5 kkr 

Livslängd (år) 20 

Real kalkylränta (%) 4 

Real korrigerad kalkylränta (%) 2 

Nuvärde (kr) 11 kkr 

 

6. Diskussion 

Studien fokuserar på åtgärder som är motiverande ur ett ekonomiskt perspektiv alternativt att 

energibesparingen samt ökat termiskt komfort kan motivera den ekonomiska förlusten. 

Tidigare rapporter används för underlag om liknande investerings- och 

energibesparingsprojekt. 

Restvärdet har i samtliga fall antagits till 0 kr då samtliga åtgärdsförslag skall kunna jämföras 

i prioriterings modellen.   

 

6.1 Åtgärder 

Nedan diskuteras faktorer som inte går att omvandla ekonomiskt eller sätta ett specifikt värde 

på, men som är viktiga vid bestämning av åtgärdsförslag. 

6.1.1 Tilläggsisolering av yttervägg 

Studien behandlar endast utvändig tilläggsisolering på grund av mindre chans för att 

fuktproblem uppstår eftersom man behåller den nuvarande fuktspärren. Vid tilläggsisolering 

inifrån rummet kommer fuktspärren att hamna längre ut i klimatskalet vilket medför lägre 

temperaturer, som medför större chans till fuktbildning. Författarna har även varit i kontakt 

med stadsbyggnadskontoret där de har fått klartecken för en eventuell fasadförändring vid 

tilläggsisolering, detta kan i vissa fall vara en av orsakerna att invändig isolering är det enda 

alternativet. 

Enligt Högdal (2013) är investeringskostnaden hög för utvändig tilläggsisolering, men 

Warfvinge (2008) anser att om husets fasad kräver en renovering är tilläggsisolering aktuell 

eftersom nästa fasadrenovering kan dröja ytterligare 50 år. 
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6.1.2 Tilläggsisolering av yttertak 

I dagsläget finns förråd placerade på vindsvåning och för att kunna tilläggsisolera med lösull 

rekommenderar författarna att AB Bostäder ser över möjligheten att flytta förråden till 

exempel till de uppvärmda garageplanen. 

Att använda mineralullsskivor kostar ungefär 70 % mer jämfört med lösull, däremot kan 

förråden behållas på vindsvåning. Prisskillnaden mellan lösull och skivor kan inte enbart vara 

motiverande utan tid och kostnad för att flytta förråden tillkommer. 

6.1.3 Byte av fönster 

Vid renovering av fönster kan vissa lönsamhetskalkyler vara missvisande när de inte tar 

hänsyn till den förbättrade termiska komforten i bostaden. Den termiska komforten är 

däremot svår att beräkna lönsamhet för. 

För att de ekonomiska kalkylerna inte ska vara missvisande bör fastighetsägaren först göra en 

underhållsplan för att se vilka alternativt som är ett måste. Dessa åtgärder kommer att inte att 

utgå från en noll-kostnad enligt Högdal (2013) utan fastighetsägaren får använda 

marginalkostnaden mellan att byta till energifönster eller konventionella fönster för att få en 

rättvis uppskattning på lönsamheten. 

6.1.4 Installationstekniska åtgärder 

Ett väl injusterat värmesystem är mycket viktigt för ett jämnt och komfortabelt inomhusklimat 

skall uppnås. Författarna har via programvaran ”WebFactory” kunnat observera 

inomhustemperaturer på upp till 25 °C morgontid och utan påtaglig solinstrålning. Vid 

författarnas besök hos hyresgästen som angett att hen har mycket problem med 

inomhusklimatet kunde mycket gamla radiatortermostater observeras. Enligt interna 

dokument kan inget utbyte av termostater dokumenteras till tidigare än 1987, och då 

tillverkarna förespråkar ett utbytesintervall på 10-15 år bör dessa bytas ut snarast. 

 

6.2 Energiprisutveckling 

Framtida fjärrvärmekostnader är omöjligt att förutse, däremot används en förenklad metod. 

Metoden visar att det har förekommit en genomsnittlig ökning med 1,3 öre/kWh/år mellan 

1999 och 2010. Genom att följa samma linjära utveckling kommer Borås att uppskattas priser 

enligt Tabell 20 (Dahlöf, Malmros 2011). 

Tabell 20. Fjärrvärmeprisets utveckling om 1999-2010 nivå följs. 

År 

Fjärrvärmepris 

(kr/kWh) 

2015 0,6 

2020 0,73 

2025 0,86 

2030 0,99 

 

Tabell 4 visar en prisutveckling på fjärrvärmepriset med 60 % på endast 15 år. Detta kan 

motivera till den momentana hyreshöjningen. 
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7. Slutsats 

Författarna anser att AB Bostäder i Borås bör utföra energibesparandeåtgärder innan årsskiftet 

2020/2021. EU-direktivet kommer begränsa storleken på åtgärder om inte passivhusstandard 

vill uppnås direkt. Desto tidigare åtgärderna görs desto mer blir besparingen med tanke på 

ovissheten angående energiprisutvecklingen i framtiden. Författarna har delat upp åtgärderna i 

tre olika ”åtgärdspaket” som fördelas enligt dess olika kostnadsnivåer.  

Åtgärdspaket 1 omfattar tilläggsisolering i takbjälklaget, detta kan utföras på två sätt. Vid 

tilläggsisolering med hjälp av lösull behöver förråden flyttas till annan lokal då vinden blir 

otillgänglig för hyresgästerna. En lösning författarna studerat är att flytta vindsförråden till det 

befintliga garaget då detta i dagsläget inte utnyttjas för full kapacitet. 

För lönsamhetsberäkningar på lösullsisoleringen måste hänsyn till bortfall från intäkter i form 

av parkeringshyra beaktas. Vid nyttjande av det andra förslaget som gäller isolering med hjälp 

av isoleringsskivor kan vindsförråden bevaras men isoleringsskivor innebär en betydligt högre 

investeringskostnad.  

Åtgärdspaket 2 omfattar termostatbyte samt en sänkning av inomhustemperaturen hos 

hyresgästerna till 21 °C. Observationer gjorda i programvaran ”WebFactory” har visat på 

inomhustemperaturer upp till 25 °C utan solinstrålning. Värmesystemet har också konstaterats 

vara dåligt injusterat då olika temperaturnivåer mellan olika våningsplan observerats. Vid 

byte av radiatortermostat samt radiatorventil och installation av en vakuumavgasare bör en 

jämnare temperaturnivå mellan våningsplanen kunna uppnås. För bästa möjliga injustering 

bör denna åtgärd utföras i kombination med bytet av den befintliga cirkulationspumpen.  

Åtgärdspaket 3 omfattar tilläggsisolering av fastigheternas fasad samt byte av befintliga 

fönster till moderna tre-glasfönster. Författarna yrkar på en kombination av dessa två åtgärder 

då stora besparingar på kringkostnader kan göras. Vid utbyte av fönster samt tilläggsisolering 

i klimatskalet kan även vinningar i inomhusklimatet göras. Som nämnt i studien har vissa 

hyresgäster upplevt drag från fönster vilket skulle kunna åtgärdas vid ett fönsterbyte. Då 

marginalkostnaderna mellan moderna tre-glasfönster och konventionella två-glasfönster skall 

användas blir det betydligt lättare att motivera installation av tre-glasfönster. 

Författarna anser att det är lämpligt att utföra åtgärdspaket 3 före implementering av 

åtgärdspaket 2 då fastigheten kommer få ett annat effektbehov efter ändringarna i 

klimatskalet. Åtgärdspaket 2 kan även utföras självständigt men risken finns att ytterligare en 

injustering måste ske om beslutet tas att tilläggsisolera fasaden samt utföra ett fönsterbyte.    
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Bilaga 1. Flödesschema för inkoppling av frånluftsvärmepump 

 

 


