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Sammanfattning 

 

Syftet med detta examensarbete är att göra en energianalys av sex äldre flerbostadshus. 

Fastigheterna befinner sig på kvarter Kommissionären och tillhör Mariehus AB. Detta är ett 

företag som förvaltar hyresfastigheter och ger trygghet i boendet. Syftet med studien är att 

hjälpa företaget att energianalysera sina fastigheter ur både ett byggtekniskt och 

energitekniskt perspektiv. Målet med examensarbetet är att redovisa energianvändningen och 

energiförlusterna för de sex byggnaderna. Inom detta arbete togs ett par åtgärder för att 

minska energianvändningen och samtidigt effektivisera energianvändningen. De sex 

undersökta byggnaderna är byggda mellan 1940- och 1960-talen och är i behov av renovering 

för att de ska bli mer energieffektiva. Orsaken är de stora värmeförluster som sker genom de 

olika byggdelarna och otätheterna i klimatskalet. Avseende ventilationen förlorars mycket 

energi årligen och med några enkla åtgärder kan energianvändningen effektiviseras. 

Resultatet visar att fastigheterna idag är i relativt gott skick med tanke på deras ålder men 

möjligheter till att minska byggnadernas höga energianvändning finns.  

 

Abstract 

 

This bachelor thesis does an energy analysis of six multi-family houses. The properties are 

located in the housing block called Kommissionären and are owned by Mariehus AB. This 

company manages and develops renting apartments and make sure that their residents feel 

good in their properties. The purpose of this diploma work is to help the company analyze 

their properties from both an energy and a building technical point of view. The purpose is to 

study energy usages and energy losses. This proposes a couple of steps to reduce and improve 

the energy efficiency in the houses. The six houses were built between in the 1940´-s and the 

1960’-s and are in need of refurbishment to become more energy efficient. The reason is large 

energy losses through different parts of climate shell. Regarding ventilation, a lot of energy is 

lost annually which, through simple measures, can be saved. In summary, the six multi-family 

houses are in fairly good condition considering their age, but that there is still potential for 

saving energy due to the high energy losses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Förord  

 
Detta examensarbete på 15 poäng har utfört under våren 2015 i samband med sista terminen 

på byggingenjörs-utbildning på Högskolan i Borås. Examensarbetet har genomförts 

tillsammans med Mariehus AB i Mariestad och Miljöbron har fungerat som en mellanhand.  

 

Fördelningen av arbetet har varit jämbördig där Jaspreet och Hedro har arbetat tillsammans 

från början till slut. Vi vill börja med tacka vår externa handledare Ilse Hedström som har 

hjälpt oss med allt material och vår interna handledare Lennart Jagemar som har hjälp oss 

under arbetets gång. Vi vill även tacka Miljöbron som gjorde det möjligt för oss att utföra 

examensarbetet. Vi vill också tacka alla som har varit inblandade i examensarbetet.  
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1. Inledning  

Mariehus AB förslog ett projekt som handlar om att analysera sex mindre flerbostadshus i 

Mariestad. Byggnaderna är gamla och behöver renoveras. Vi har som examensarbete antagit 

utmaningen att analysera dessa byggnader ur såväl ett byggtekniskt som energitekniskt 

perspektiv. 

 

Mariehus AB är ett företag som arbetar aktivt för att personer som bor i deras fastigheter ska 

känna sig trygga i byggnaden. Mariehus AB förvaltar och driver 42 fastigheter i Mariestads 

kommun, dessa fastigheter består av ungefär 178 lokaler och 1500 lägenheter. 

 

I dagens samhälle används energi dagligen. Energi krävs bland annat för att värma upp 

bostäder och för att kunna använda olika elektriska apparater. All energi som används 

dagligen är inte använt effektivt. Byggnadernas energieffektivisering och energianvändning 

har en direkt påverkan på den ekonomiska situationen. Genom att sträva efter en lägre 

energianvändning sker indirekt en mindre miljöpåverkan. 

 

Att kunna spara på energi är något varje företag strävar efter. Väljer företaget att investera i 

ett aningen effektivare system kommer energianvändningen minskas. Människan spenderar 

nästan 90 % av dygnet inomhus och eftersom ventilationssystem och värmesystem svarar för 

största delarna av energianvändningen i bostadshus blir utvecklingen inom dessa områden 

viktig. 

 

Även innemiljön i byggnader är en viktig aspekt. Byggnader måste uppfylla ett antal krav för 

att de boende i lägenheterna ska känna sig trygga i sina hem och uppleva en hälsosam 

innemiljö. 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att analysera sex mindre flerbostadshus ur flera aspekter 

där mest fokus ligger på att energianalysera byggnaderna. Tanken är också att genom detta 

arbete ge en fullständigare och mer konkret bild över de sex husen som ägs av Mariehus AB. 

 

Med hjälp av Mariehus AB och insamlade data undersöks byggnaderna och eventuella 

problem identifieras. Därefter analyseras de olika problem för att hitta förslag till åtgärder. 

Att beräkna energianvändningen och energiförlusterna för de aktuella husen är huvudsyftet 

med detta examensarbete. 

 

Byggnadernas energianvändning ska därefter jämföras med krav enligt dagens standard. 

Jämförelser görs med dagens standard av användning av tappvarmvatten, fastighetsel, 

uppvärmningsenergi, luftflöde med mera. Mariehus AB har begärt att undersökningar av 

byggnadernas radonhalter och byggnadernas vattenanvändning ska vara en del av 

projektetet. 
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1.2 Frågeställning 

 Hur stora är energibehoven för byggnaderna och hur förhåller sig de analyserade 

byggnaderna med dagens standard? 

 

 Hur stora är byggnadernas energiförluster och hur kan man åtgärda detta? 

1.3 Avgränsningar 

Byggnaderna är från 1940–50-talet är därmed så pass gamla att många ritningar saknas. Vid 

en energianalys krävs tillgång till arkitektur- och konstruktionsritningar. Genom att 

konstruktionsritningar i form av detaljritningar inte kunnat återfinnas kan inte de exakta 

energiförlusterna beräknas och detta leder till att vissa antaganden måste göras. 

 

Vi har bortsett från att räkna på energiförluster (gällande fjärrvärme) genom kulvertrör mellan 

byggnaderna främst för att det saknas mätningar på ingående och utgående temperaturvärden. 

Vi tar inte hänsyn till hushållsel, okontrollerad ventilation (läckage), internt genererad värme 

och sol-instrålning. 
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2. Metod 

Examensarbetet utförs i samarbete med Mariehus AB. Tillsammans med företaget har vi tagit 

fram allt material. Företaget tog fram planritningar, fasadritningar och andra sorters ritningar 

som vi fick ta del av. Därefter fick vi ta del av mediestatistik som vi bearbetade. 

 

I början av arbetet upptäcktes att det saknades många konstruktionsritningar vilket gjorde att vi 

fick ändra upplägget av arbetet. Vi diskuterade detta med både vår interna och externa 

handledare och då kom fram till ett upplägg som både handledarna och vi tyckte var passande. 

 

Vi läste därefter igenom böcker som vi ansåg var relevanta för arbetet. Vi tog även hjälp av 

många hemsidor som gav oss fördjupade kunskaper inom ämnet. Vi har även genom 

fastighetsföretaget fått ta del av OVK och energideklarationer. Gällande mediestatistik har vi 

fått tillgång till driftstatistik över fastighetsel, total kallvatten och fjärrvärmeförbrukning. 

 

För att få en klar bild över byggnaderna i sin helhet har vi varit på plats ett antal gånger. Vi 

har varit i Mariestad för att mäta och kontrollera vissa detaljer för att se om de stämmer 

överens med ritningarna som vi har tagit del av. 

 

När vi bearbetat allt material valde vi att beräkna de årliga värmeförlusterna genom 

klimatskalet (golv, väggar, tak och fönster). Även ventilationsförlusterna ingick i 

beräkningarna. Värmeförlusterna genom fönster beräknades genom formler som vi tog från 

boken Sandin (2010). Eftersom vi inte haft tillgång till konstruktionsritningar på golv, tak och 

väggar valde vi tillsammans med vår handledare att ta fram uppskattade standardvärden och 

dessa togs fram genom att ta studera byggnadsår och byggnadsmaterial. 

 

Vi har under arbetets gång tittat på flera undersökningar som visar genomsnittlig 

vattenförbrukning och uppvärmningsenergi. Tabellerna i undersökningar visar bland annat 

energianvändningen per kvadratmeter och tappvattenanvändningen per kvadratmeter. Genom 

dessa undersökningar, som utförts under de senaste fem åren kunde vi få fram olika värden 

vilket hjälpte oss att jämföra med dagens standard och hur det såg ut när byggnaderna vi 

granskat byggdes. 

 

Samtliga byggnader saknar individuella mätare på fjärrvärme vilket betyder att vi enbart har 

haft tillgång till den totala fjärrvärmeanvändningen som vi fördelat på varje byggnads 

uppvärmda golvarea. Detta gör att vi endast kan få en uppskattad fjärrvärmeförbrukning för 

en byggnad genom den fjärrvärmestatistik vi fick från fastighetsföretaget. 
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3. Bakgrund 

Kvarten Kommissionären ligger i Mariestad där Mariehus AB äger dessa sex flerbostadshus. 
Varje fastighet har en källare/markplan, två våningar och en vindsvåning. Byggnaderna 

används som bostäder och i varje byggnad finns det mellan fyra till sex lägenheter. Varje 
byggnad har en uppvärmd golvarea (Atemp) mellan 420 till 552 kvadratmeter. Alla sex 

byggnaderna är nästan lika stora men byggnader skiljer sig något vad gäller uppvärmd 

golvarea. 

 

På ritning 1 redovisas situationsplanen över kvarteret Kommissionären vilket anger hur 

byggnaderna är placerade på tomten. Byggnaderna i detta kvarter är belägna på: 

 

 Höstvägen 5 

 Leksbergsvägen 13 

 Leksbergsvägen 15 

 Leksbergsvägen 17 

 Leksbergsvägen 21 

 Leksbergsvägen 23 

 

Byggnadernas väggar består av lättbetong. Källarväggarna är gjorda av betonghålsten. Vissa 

byggnader har tvättstugor i källaren medan andra har fjärrvärmesystem. Byggnadernas fönster 

två glasfönster och har en luftspalt på 40 millimeter. Samtliga byggnader har lågenergilampor 

i de allmänna utrymmena, såsom trapphus och källare. 

 

Leksbergsvägen 21 och 23 är nästan identiskt byggda och delar på en fjärrvärmecentral. 

Fjärrvärmecentralen ligger i bottenplanet på Leksbergsvägen 21 och på motsvarande yta på 

Leksbergsvägen 23 finns istället tvättstugor som båda husen delar på. Då den andra 

fjärrvärmecentralen finns på Leksbergsvägen 13 och fördelar värme även till tre andra 

flerbostadshus, Leksbergsvägen 15,17 och Höstvägen 5. 
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Ritning 1: Situationsplan över kvarteret Kommissionären 
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4. Teori 

4.1 Uppvärmning 

4.1.1 Värmebalans 

Balansen mellan den värme som byggnaden kräver och den värme som förloras kallas för 

värmebalans. För att beräkna en byggnads värmebalans används ett samband enligt 

räkneexempel 1(Warfvinge, 2010, sid 4:9). Ekvationen talar om att transmissionsförlusterna 

tillsammans med ventilationsförluster och okontrollerade ventilationsförluster eller luftläckage 

bortför värme från byggnader. Värmeeffekten som tillförs kommer bland annat genom den 

instrålade värmen från solen och den interna värmen från människor och elektroniska apparater. 

Detta tillsammans med värmen från värmesystemet motsvarar vad en byggnad tillförs i form av 

värmeeffekt. 
 

Räkneexempel 1: Qt +Qv + Qov = Qs + Qw+ Qi  

[W] Qt = Transmissionsförluster [W] 

Qv = Ventilationsförluster [W] 
Qov = Okontrollerade ventilationsförluster [W] 

Qs= Sol instrålning [W] 

Qw = Värme tillförs genom värmesystemet [W] 

Qi = Internt genererad värme [W] (Warfvinge, 2010,s 4:9) 

 

Räkneexempel 2: Qgratis + Qköpt = Qin [W] 

Ekvationen talar om att Qs + Qi anses vara en form av gratis energi som kommer från exempelvis 

sol, människor och elektriska apparater med mera. Gratisenergin plus den köpta energin blir 

summan av all energi som tillförs en byggnad. (Warfvinge, 2010, sid 4:13) 

 
Räkneexempel 3: Qtot = Qvent+ Qtrans+ Qov [W] 

Den totala värmeförlusteffekten fås genom att addera ventilationsförlusterna och 

transmissionsförlusterna. (Warfvinge, 2010, s 4:13) 

 
Räkneexempel 4: Qut = Qtot * S [kWh/år] 

Vad ekvationen talar om är att den totala summan av värmeffektförlusterna multiplicerat med 

gradtimmarna för orten är den värmeenergi som förloras under ett år (Warfvinge, 2010, s 4:20). 

4.1.2 Byggnaders energianvändning  

Sverige definieras som ett kallt land med kyliga vintrar därför blir uppvärmningen av byggnader 

viktigt. Då värmetillskotten från intern värme, solen och annan sorts gratisenergi inte är 

tillräcklig för att hålla en önskad temperatur inomhus måste energi tillföras så kallad köpt 

energi. Köpt energi definieras som byggnadens energimängd som behöver levereras, vid normalt 

brukande, under ett år (Boverket, 2015). 

4.1.3 Värmeproduktionen 

Värme kan tillföras till byggnader genom ett antal olika system. Dessa delas upp i två 

kategorier: central värmeproduktion respektive lokal värmeproduktion. Med central 

värmeproduktion åsyftas i första hand, och framförallt, fjärrvärmesystem medan med lokal 

värmeproduktion menas exempelvis värmepannor och värmepumpar (Warfvinge, 2010, s 4:73), 

(Energimyndigheten, 2011). 
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4.1.4 Fjärrvärmesystem 

Fjärrvärme kategoriseras som central värmeproduktion. Idag är en stor del av värmen från 

fjärrvärmeanläggningar baserad på förnyelsebara energikällor, exempelvis skogsavfall. I 

fjärrvärmecentraler värms vatten som värmebärare för att sedan distribueras genom ledningar i 

marken för att täcka byggnadernas behov av uppvärmning och tappvarmvatten. 

(Energimyndigheten, 2011). 

 
Fjärrvärmesystem är bland de bästa uppvärmningssystem ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta för 

att fjärrvärmes förbrukningsavgifter är lägre än energipriserna på olja och el. Det finns många 

aspekter som påverkar priset på fjärrvärme bland annat fjärrvärmebolag och den kommun som 

fastigheten ligger i. 

 
Cirkulerande vatten är den metod som används för distribution av fjärrvärme. Den producerade 

värmen distribueras sedan till byggnader som är anslutna till en fjärrvärmecentral via kulvertar 

som är nedgrävda i marken. Via en fjärrvärmecentral överförs värme via värmeväxlare till 

husets system för uppvärmning(radiatorer) respektive tappvarmvatten. 

Framledningstemperaturen för radiatorsystemet regleras utifrån utetemperatur och en 

reglerkurva för att avge den värmeeffekt som huset kräver. Vid varje utetemperatur 

detaljregleras radiatorernas värmeeffekt av termostatsventilerna som reglerar vattenflödet. Detta 

för att ta hänsyn till den internt angivna värmen (Energimyndigheten, 2011). 

4.2 Ventilationssystem  

Syftet med ventilation är först och främst att bortföra ”dålig luft” från huset. Frånluften tas i kök 

och badrum medan tilluften (uteluften) tillförs sovrum och vardagsrum (Energimyndigheten, 

2012). 

 
En byggnad med dålig ventilation påverkar människors hälsotillstånd och välmående på ett 

negativt sätt. Skulle byggnaden vara dåligt ventilerad finns det även risk att det uppstår 

mögelskador och fuktskador. Kan ett hus inte ventileras tillräckligt indikeras detta genom att 

koldioxidhalten i huset ökar. Genom det låga uteluftsflödet har personer i huset svårt att 

koncentrera sig och därför är innemiljön är viktig (Energimyndigheten, 2012). 

 
Det föreskrivna uteluftsflödet vid nybyggnation ligger på 0,35 liter per sekund och 

kvadratmeter. Även i befintliga byggnader försöks detta uteluftsflöde uppnås vilket kontrolleras 

genom den Obligatoriska Ventilationskontrollen (Boverket, 2014). 
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4.2.1 Självdragssystem 

 

 

Figur 1: Skiss över självdragssystem. Källa: Energimyndigheten (2011) 

Självdragssystem, se Figur 1, är ett system som fungerar när det finns temperaturskillnader 

inomhus och utomhus. Systemet har ingen mekanisk ventilation och fungerar bäst på vintern för 

att detta är den årstiden där temperaturskillnaderna inne-ute är som störst. På sommaren däremot 

är då temperaturskillnaderna mindre vilket gör att systemet kommer fungera sämre 

(Energimyndigheten, 2011). 

 

Fördelarna med självdragsystem är att det är tyst och drar inte någon elenergi samt att systemet 

har begränsat underhållsbehov. Nackdelarna är att ventilationssystem har svårkontrollerade 

ventilationsflöden. Systemet kan på vintern överventilera huset och därmed fås stora 

ventilationsflöden vilka i sin tur medför höga uppvärmningskostnader (Warfvinge, 2010, s 

2:12). 

4.2.2 Fläktförstärkt självdrag, FFS  

Ett steg längre i utvecklingen av självdragssystem leder till det fläktförstärkta 

självdragssystemet. Detta system liknar självdragssystem men har en fläkt som styr ventilation 

när temperaturskillnaderna är låga och på detta sätt uppnås god ventilation även under 

sommaren. Fläkten startar när utomhustemperatur överstiger 10 
o
C och stängs av när 

utomhustemperatur understiger 10 
o
C (Warfvinge, 2010, s 2:12). 

 
Fördelar med detta system är att det drar elenergi enbart när fläkten är på och klarar av kraven 

på luftflöde under sommartid. Fläktförstärkt självdrag behöver inget fläktrum och har ett lågt 

underhållsbehov. Nackdelar med detta system kan vara att det är svårt att styra luftfördelning i 

husen och precis som för självdragssystem är risken för överventilering på vintern stor. Ännu en 

nackdel med detta ventilationssystem är att energin i frånluften inte kan tas tillvara (Warfvinge, 

2010, s 2:12). 
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4.2.3 Frånluftssystem 

 
Figur 2: Skiss över frånluftssystem. Källa: Svenskventilation (2015) 

Frånluftsystemet enligt Figur 2 fungerar genom att tilluften strömmar in genom fönsterkarmar 

och dörröppningar. Därefter sugs inomhusluften ut genom frånluftsventiler och på så sätt 

ventileras huset. Luften sugs in med hjälp av en frånluftsfläkt som skapar undertryck i huset och 

detta leder till att den förorenade luften byts ut (Warfvinge, 2010, s 2:13). 

 
Likt självdragssystem kräver inte frånluftssystemet mycket underhåll. Frånluftsfläkten skapar ett 

undertryck som är stabilt och systemet har förmågan att kontrollera flödet med hjälp av 

ventilationen (Warfvinge, 2010, s 2:16). 

 
Däremot använder frånluftssystemet elenergi och utomhusbuller kan komma genom 

uteluftsventiler. Frånluftssystem har ingen möjlighet att återvinna värme i frånluften och fläkten 

behöver endast tillsyn med jämna mellanrum (Warfvinge, 2010, s 2:16). 

4.2.4 Frånluftsventilation med värmepump, FVP  

Man förlorar mycket värme genom den varma frånluften vid frånluftssystem. För att ta vara på 

denna energi kan en frånluftsvärmepump installeras. Hur stor del av energi i frånluften som 

återvinns beror främst på värmepumpens värmefaktor. Förångare i värmepumpen placeras i 

frånluftskanalen och den värme som återvinns används för tappvarmvatten eller värmesystemet 

(Warfvinge, 2010, s 2:15). 

 
Fördelar med detta system är att det behöver måttligt med utrymme och det man vinner med 

frånluftssystem är främst möjligheten till värmeåtervinning via frånluftsvärmepump och 

samtidigt kan man kontrollera luftflödet. Nackdelar med detta kan vara att fläkten som ständigt 

är på drar el, känslig för strypning av frånlufts don, kräver tillsyn och underhåll. (Warfvinge, 

2010, s 2:16). 
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4.2.5 FTX- Från- och tilluftsventilation med återvinning 

 
Figur 3: skiss över FTX. Källa: Svenskventilation (2015) 

Från och tilluftssystem med värmeåtervinning enligt Figur 3 fungerar genom att tilluften går till 

värmeväxlaren genom tilluftsventiler (uteluftsintaget på taket) där den värms upp. Den 

uppvärmda tilluften fördelas i vardagsrum och sovrum i huset. Frånluftsventiler, som är 

placerade i badrum och köket, leder ut den förorenade luften till värmeväxlaren som i sin tur 

värmer upp inkommande luften och på så sätt sparas energi (Energimyndigheten, 2010). 

 
Värmeåtervinning ur frånluften är en av fördelarna med från- och tilluftssystem med 

återvinning. Att kunna styra luftväxlingen/luftflödet och samtidigt kunna filtrera uteluften är 

andra anledningar till välja från- och tilluftssystem med värmeåtervinning. Nackdelar är att 

systemet kräver elenergi, kräver utrymme och kräver större underhållsbehov än enklare system 

(Warfvinge, 2010, s 2:18). 

4.2.6 OVK-Obligatorisk Ventilationskontroll 

Varje byggnad i Sverige skall enligt svensk lag besiktas via OVK-Obligatorisk 

Ventilationskontroll. Anledningen till ventilationskontrollen är att visa att inomhusklimatet 

håller normenlig standard och samtidigt visar att ventilationssystem fungerar väl (Boverket, 

2014). 

 
Målet med en OVK besiktning är först och främst att ventilationssystemen skall undersökas på 

ett kvalificerande och korrekt sätt genom en certifierad besiktningsman. I och med att 

fastigheten har fått bygglov har det även ställts krav på ventilationssystemet som då måste 

uppfyllas även när byggnaden är i drift (OVK besiktning, 2011). 

 
Vid nybyggnation ska alla byggnader besiktas. Skulle det visa sig att byggnaden underkänns och 

inte innehåller de krav som ställs kommer detta att leda till att byggherren måste åtgärda 

eventuella fel inför nästa besiktning. (OVK besiktning, 2011). 
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4.3 Fastighetsel  

Den el som behövs för att man ska kunna driva installationerna i byggnaden kallas för 

fastighetsel. De installationerna som avses är ventilationsfläktar, fjärrvärmecentral och pumpar i 

värmecirkulationssystem (Warfvinge, 2010, s 4:14). 

 
Hänsyn tas även till den elenergi som används för byggnadens gemensamma utrymmen, 

exempelvis tvättstugor, hissar, belysning i korridorer och trapphus. Om det visar sig att 

förbrukningen av fastighetsel är hög beror detta som oftast på fel i de installationstekniska 

systemen, då installationerna står för en stor del av fastighetselen (Warfvinge, 2010, s 4:14). 

4.4 Fönster 

Ett fönster definieras som en öppning i tak, vägg eller dörr. Fönster är nästan alltid täckta av 

glas. Detta material resulterar i sikt genom fönstret och bra ljusflöde inomhus. Fönster används 

inte endast för sikt och ljus utan det fungerar även som ljudisolering och värmeisolering 

(Wikipedia, 2015). 

 
Fönster har även som funktion att kunna ventilera ett hus. Genom öppningsbara fönster kan 

huset kyla ner under sommartid för att undvika höga innetemperaturer. En annan form av 

ventilation som oftast vill undvikas är den okontrollerade ventilationen genom fönstren och 

luftläckaget vid fönstren (Wikipedia, 2015). 

4.5 Tappvarmvatten 

Tappvarmvatten är det vatten tappas ut ur kranarna i form av varmvatten. Tappvarmvatten 

används främst för personlig hygien men även för att tvätta kläder och för att diska. Begreppen 

tappvarmvatten och värmevatten får inte blandas ihop. Tappvarmvattnet är till för konsumtion 

och är därmed livsmedel medan värmevatten exempelvis fungerar som värmebärare i 

radiatorsystem (Wikipedia, 2013). 

 
Tappvarmvattenanvändningen beroende på antalet personer som bor i varje lägenhet och hur 

ofta dessa använder sig av varmvattnet. Energiåtgången beror helt och hållet på temperaturerna 

på utgående varmvatten och inkommande kallvatten. Den minsta temperaturen för varmvattnet 

måste värmas till 50 
o
C för att inte det ska uppstå bakterietillväxt (Bygging, 2003). 

4.6 Radon  

I Sverige har undersökningar visat att radon i bostäder leder till cirka 500 cancerfall per år. 

Radon är en radioaktiv ädelgas. Själva radongasen är inte direkt farlig utan det farliga är den 

sönderfallande radongasen. När radongasen sönderfaller avger den joniserade strålning som i sin 

tur är skadlig (Boverket, 2014). 

 
Radon kan endast upptäckas om radonhalten i byggnaden mäts. Ett boende under en längre tid i 

ett hus med tämligen höga halter av radongas medför risk för lungcancer. Hälsoriskerna 

beror på att radonhalten är hög och ju fler radondöttrar som fastnar i luftvägarna och 

sönderfaller och därefter sänder ut alfastrålning, ju större är risken för lungcancer (Boverket, 

2014). 

 

Radon mäts i enheten Becquerel per kubikmeter (Bq/m
3
). Det rekommenderande gränsvärdet för 

att det inte ska vara farligt för boende i huset ligger på 200 Bq/m
3
. Radon finns i 
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marken(vanligtvis granitmaterial), i grundvatten och i byggmaterial (vanligtvis blå lättbetong) 

(Boverket, 2014). 

4.7  Energideklaration 

Energideklarationen redovisar byggnadens årliga energianvändning. Varje hus måste göra en 

energideklaration minst vart tionde år och i den jämförs husets energianvändning med 

nybyggnation (BBR-krav) och med en jämförbar befintlig byggnad. Det finns sju olika 

energinivåer som varje hus blir tilldelat beroende på hur mycket energi det använder. Nivåerna 

ligger mellan 50 till 400 kWh/år och per kvadratmeter. Ju högre huset kommer i tabellen desto 

sämre är byggnaden utifrån ett energiperspektiv. Energideklaration ska alltid utföras av en 

certifierad energiexpert. Energideklaration ska bland annat ange0020den uppvärmda golvarean i 

huset (Atemp), den årliga energianvändningen i huset avseende uppvärmning, tappvarmvatten och 

fastighetsel (Boverket, 2014). 

4.8 Beräkningar och förluster 

4.8.1 Transmissionsförluster 

En byggnads förluster genom transmission talar om hur mycket energi som går förlorad genom 

byggnadens klimatskal i form av strålning, värmeledning och konvektion. Husets yttre ram som 

ska skilja innemiljön mot från utemiljön kallas för klimatskalet (Mittbygge, 2015). 

 
För att beräkna transmissionsförlusterna behövs bland annat värmegenomgångskoefficienten U 

och arean på klimatskalet tillsammans med gradtimmarna för orten. För att ta fram U- värdet 

beräknas värmemotståndet för de olika byggnadsdelarna i klimatskalet enligt räkneexempel 5. 

Detta talar om att värmemotståndet är beroende av värmekonduktiviteten (W/m*K) och 

tjockleken på materialskikten (m). När värmemotståndet tagits fram, beräknas U-värdet enligt 

räkneexempel 6 (Warfvinge, 2010, s 4:9). 

 

Räkneexempel 5. R = d/ λ [(m
2
K)/W] 

(Sandin, 2010, sid 35) 

Räkneexempel 6. U= 1/R [(W/m
2
)K] 

(Sandin, 2010, sid 39) 

Räkneexempel 7: Qtrans = U * A * S 

(Warfvinge, 2010, s 4:9) 
 

Qtrans = Transmissionsförluster [Wh/år] 

U = Värmegenomgångskoefficient [W/(m
2*

K)]  

R = Värmegenomgångsmotstånd [(m
2
*K)/W] 

A = Klimatskalets area [m
2
] 

S = Gradtimmar för uppvärmning till en viss temperatur för orten [
o
Ch/år] 

4.8.2 Ventilationsförluster 

Dörrar och fönster samt otätheter i byggnadernas väggar och tak är, tillsammans med 

köldbryggor, de avgörande faktorerna för inomhusmiljön. Alla dessa delar gör att värme förs 

bort med luften, bortsett från köldbryggor. Den kontrollerade ventilationen tillsammans med den 

okontrollerade ventilation genom alla otätheter i klimatskalet resulterar i de totala 

ventilationsförlusterna, enligt räkneexempel 8. 
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Räkneexempel 8: Qvent = Vfrånluft * ρ * Cp * S 

(Warfvinge, 2010, s 4:10) 

 

Qvent = värmeenergi (förluster) genom ventilation [kWh/år] Vfrånluft = luftflöde i byggnaden 

[m
3
/s] 

ρ = luftens densitet [kg/m
3
] 

Cp = specifik värmekapacitet [kJ/(kg*K)] 

S = Gradtimmar för uppvärmning till en viss temperatur [
o
C h/år] 

4.8.3 Fönsterförluster 

Räkneexempel 9:ϵ12 = 1/((1/ ϵ1)+ (1/ϵ2) – 1)  

(Sandin, 2010, s 29) 

 

Räkneexempel 10: αs = 4 * ϵ12 * бs * T
3

m [W/(m2*K)]  

(Sandin, 2010, s 30) 

 

Räkneexempel 11: αkl = λ /d [W/(m
2
*K)]  

(Sandin, 2010, s 43) 

 

Räkneexempel 12: Rspalt = 1/ (αs + αkl) [W/(m
2
*K)]  

(Sandin, 2010, s 43) 

 

Räkneexempel 13: U = 1/(Rse + Rspalt + Rsi) [W/(m
2
*K)]  

(Sandin, 2010, s 49) 

 

αs = värmeöverföringskoefficient p.g.a. strålning [W/(m
2
*K)] 

ϵ1/ϵ2 = emittansvärdet för glasytorna i spalten 

бs = Stefan-Boltzmanns konstant som är 5,67 * 10^
-8 

[W/(m
2
*K

4
)]  

T
3

m = medeltemperatur i spalten mellan glasen (Tut + Tin)/2 [K] 

αkl = värmeöverföringskoefficient p.g.a. konvektion i spalten (W/m
2
K)  

Rspalt = värmemotstånd för spalten [(m
2
*K)/W] 

U = värmegenomgångskoefficient [W/(m
2 
*K)] 

Rse = 0,04 värmemotstånd för utsida vägg [(m
2
*K)/W]  

Rsi = 0,13 värmemotstånd för insida vägg [(m
2
*K)/W] 

 

 

Räkneexempel 14: Qtvv = 1800 + 18 x A [kWh/år] 

Tappvarmvattenenergi:1800 kWh per bostadslägenhet och år + 18 kWh per m
2
uppvärmd 

golvarea och år (Byggformler i byggnadsteknik, 2013) 

4.8.4 Köldbryggor  

En konstruktionsdetalj i byggnaden som har kontakt med både ute- och inneklimatet kallas för 

köldbrygga. Köldbryggor leder till att värme läcker ut genom den dåligt isolerade detaljen. De 

vanligaste områden som köldbryggor uppkommer är vid mellanbjälklag, balkong, takstolar, 

dörr, fönster, tak och golv (Energimyndigheten, 2011). 
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5. Resultat 

5.1 Areor och U-Värden för de sex flerbostadshusen 

Tabell 1: Talar om olika byggmaterialens areor och U-värdet för respektive del. 

Area Golv (m2) Tak (m2) Fönster (m2) Vägg (m2) 

Höstvägen 5 166 166 55 318 

Leksbergsvägen 13 166 166 55 318 

Leksbergsvägen 15 166 166 55 318 

Leksbergsvägen 17 158 158 66,7 301 

Leksbergsvägen 21 166 166 70,7 297 

Leksbergsvägen 23 166 166 70,7 297 

U-värde (W/m2K) 0,8  0,4  2,78 0,5  

5.2 Uppmätt kallvattenanvändning 2014 

 

Tabell 2: Uppmätt kallvattenanvändning för husen det senaste året och kallvattenanvändning per 

hushåll 

Kommissionären Total förbrukning 

(m3) (2014) 

Antal lägenheter 

(st) 

Förbrukning per 

hushåll (m3) 

Höstvägen 5 140 6 23,0 

Leksbergsvägen 13 533 6 88,8 

Leksbergsvägen 15 147 4 36,7 

Leksbergsvägen 17 132 4 33,0 

Leksbergsvägen 21 1187 4 296,7 

Leksbergsvägen 23 282 4 70,5 
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5.3 Resultatet för de sex flerbostadshusen 

5.3.1 Höstvägen 5 

Normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning 

 

Tabell 3: Tillförd fjärrvärmeenergi inklusive tappvarmvatten. 

Höstvägen 5 Atemp (m
2) kWh/år (kWh/år)/m2 Qtvv 

(kWh/år) 

Uppvärmningsenergi 

(kWh/år) 

2010 429 56 113 130,8 9 522 46 591 

2011 429 54 054 126,0 9 522 44 532 

2012 429 56 027 130,6 9 522 46 505 

2013 429 54 783 127,7 9 522 45 261 

2014 429 55 899 130,3 9 522 46 377 

 

Fastighetsel  

 

Tabell 4: Fastighetsel för Höstvägen 5  

Höstvägen 5 Atemp (m
2) (kWh/år) ((kWh/år)/m2) 

2010 429 2 158 5,0 

2011 429 2 889 6,7 

2012 429 2 801 6,5 

2013 429 3 336 7,8 

2014 429 3 187 7,4 

 

Beräknade värmeförluster 

 

Tabell 5: Beräknade värmeförluster som byggnaden förlorar genom transmission och 

ventilation. 

Höstvägen 5 Vägg Golv Tak Fönster Sammanlagda 

(kWh/år) 

Qtransmission 17 728 14 807 7 403 17 048 56 986 

Qventilation 

(Frånluftssystem)  

    34 968 
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5.3.2 Leksbergsvägen 13 

Normalårskorrigerad Fjärrvärme 

 

Tabell 6: Tillförd fjärrvärmeenergi inklusive tappvarmvatten. 

Leksbergsvägen 

13 

Atemp (m
2) kWh ((kWh/år)/m2) Qtvv 

(kWh/år) 

Uppvärmningsenergi 

(kWh/år) 

2010 438 57 290 130,8 9 684 47 606 

2011 438 55 188 126,0 9 684 45 504 

2012 438 57 203 130,6 9 684 47 519 

2013 438 55 933 127,7 9 684 46 249 

2014 438 57 071 130,3 9 684 47387 

 

Fastighetsel  

 

Tabell 7: Fastighetsel för Leksbergsvägen 13  

Leksbergsvägen 13 Atemp (m
2) (kWh/år) ((kWh/år)/m2) 

2010 438 10 205 23,3 

2011 438 10 276 23,4 

2012 438 11 070 25,3 

2013 438 9 586 21,9 

2014 438 8 497 19,4 

 

Beräknade värmeförluster 

 

Tabell 8: Beräknade värmeförluster som byggnaden förlorar genom transmission och 

ventilation. 

Leksbergsvägen 

13 

Vägg Golv Tak Fönster Sammanlagda 

(kWh/år) 

Qtransmission 17 728 14 807 7 403 17 048 56 986 

Qventilation 

(Självdragssystem) 

    5 230 
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5.3.3 Leksbergsvägen 15 

Normalårskorrigerad Fjärrvärme 

 

Tabell 9: Tillförd fjärrvärmeenergi inklusive tappvarmvatten. 

Leksbergsvägen 

15 

Atemp (m
2) kWh ((kWh/år)/m2) Qtvv 

(kWh/år) 

Uppvärmningsenergi 

(kWh/år) 

2010 552 72 202 130,8 11 736 60 466 

2011 552 69 552 126,0 11 736 57 816 

2012 552 72 091 130,6 11 736 60 355 

2013 552 70 490 127,7 11 736 58 754 

2014 552 71 926 130,3 11 736 60 190 

 

Fastighetsel  

 

Tabell 10: Fastighetsel för Leksbergsvägen 15 

Leksbergsvägen 

15 

Atemp (m
2) kWh/år ((kWh/år)/m2) 

2010 552 4 073 7,4 

2011 552 6 653 12,0 

2012 552 5 844 10,6 

2013 552 4 700 8,5 

2014 552 3 320 6,0 

 

Beräknade värmeförluster 

 

Tabell 11: Beräknade värmeförluster som byggnaden förlorar genom transmission och 

ventilation. 

Leksbergsvägen 

15 

Vägg Golv Tak Fönster Sammanlagda 

(kWh/år)  

Qtransmission 17 728 14 807 7 403 17 048 56 986 

Qventilation 

(Frånluftssystem) 

    14 944 
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5.3.4 Leksbergsvägen 17 

Normalårskorrigerad Fjärrvärme 

 

Tabell 12: Tillförd fjärrvärmeenergi inklusive tappvarmvatten. 

Leksbergsvägen 

17 

Atemp (m
2) kWh ((kWh/år)/m2) Qtvv 

(kWh/år) 

Uppvärmningsenergi 

(kWh/år) 

2010 420 54 936 130,8 9 360 45 576 

2011 420 52 920 126 9 360 43 560 

2012 420 54 852 130,6 9 360 45 492 

2013 420 53 634 127,7 9 360 44 274 

2014 420 54 726 130,3 9 360 45 366 

 

Fastighetsel  

 

Tabell 13: Fastighetsel för Leksbergsvägen 17 

Leksbergsvägen 

17 

Atemp (m
2) (kWh/år) ((kWh/år)/m2) 

2010 420 4 067 9,7 

2011 420 4 625 11,0 

2012 420 3 498 8,3 

2013 420 4 788 11,4 

2014 420 5 427 12,9 

 

Beräknade värmeförluster 

 

Tabell 14: Beräknade värmeförluster som byggnaden förlorar genom transmission och 

ventilation. 

Leksbergsvägen 

17 

Vägg Golv Tak Fönster Sammanlagda 

(kWh/år) 

Qtransmission 16 725 14 093 7 046 20 659 58 523 

Qventilation 

(Frånluftssystem) 

    13 150 
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5.3.5 Leksbergsvägen 21 

Normalårskorrigerad Fjärrvärme 

 

Tabell 15: Tillförd fjärrvärmeenergi inklusive tappvarmvatten. 

Leksbergsvägen 

21 

Atemp (m
2) kWh ((kWh/år)/m2) Qtvv 

(kWh/år) 

Uppvärmningsenergi 

(kWh/år) 

2010 376 62 604 166,5 8 568 54 036 

2011 376 56 400 150,0 8 568 47 832 

2012 376 71 703 190,7 8 568 63 135 

2013 376 66 364 176,5 8 568 57 796 

2014 376 66 552 177,0 8 568 57 984 

 

Fastighetsel  

 

Tabell 16: Fastighetsel för Leksbergsvägen 21  

Leksbergsvägen 

21 

Atemp (m
2) (kWh/år) ((kWh/år)/m2) 

2010 376 4 155 11,0 

2011 376 4 821 12,8 

2012 376 3 527 9,4 

2013 376 2 695 7,1 

2014 376 2 840 7,5 

 

Beräknade värmeförluster 

 

Tabell 17: Beräknade värmeförluster som byggnaden förlorar genom transmission och 

ventilation. 

Leksbergsvägen 

21 

Vägg Golv Tak Fönster Sammanlagda 

(kWh/år) 

Qtransmission 16 577 14 807 7 403 21 915 60 702 

Qventilation 

(Självdragssystem) 

    5 230 
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5.3.6 Leksbergsvägen 23 

 

Normalårskorrigerad Fjärrvärme 

 

Tabell 18: Tillförd fjärrvärmeenergi inklusive tappvarmvatten. 

Leksbergsvägen 

23 

Atemp (m
2) kWh ((kWh/år)/m2) Qtvv 

(kWh/år) 

Uppvärmningsenergi 

(kWh/år) 

2010 376 62 604 166,5 8 568 54 036 

2011 376 56 400 150,0 8 568 47 832 

2012 376 71 703 190,7 8 568 63 135 

2013 376 66 364 176,5 8 568 57 796 

2014 376 66 552 177,0 8 568 57 984 

 

Fastighetsel  

 

Tabell 19: Fastighetsel för Leksbergsvägen 23 

Leksbergsvägen 

23 

Atemp (m
2) (kWh/år) ((kWh/år)/m2) 

2010 376 11 723 31,2 

2011 376 10 808 28,7 

2012 376 10 398 27,6 

2013 376 8 762 23,3 

2014 376 7 604 20,2 

 

Beräknade värmeförluster 

 

Tabell 20: Beräknade värmeförluster som byggnaden förlorar genom transmission och 

ventilation. 

Leksbergsvägen 

23 

Vägg Golv Tak Fönster Sammanlagda 

(kWh/år) 

Qtransmission 16 577 14 807 7 403 21 915 60 702 

Qventilation 

(Självdragssystem) 

    5 230 
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5.4 Radonmätningar  

 

Tabell 21: Uppmätta radonhalter per fastighet och plan. 

Adress Plan 1 (Bq/m3) Plan 2 (Bq/m3) Plan 3 (Bq/m3) 

Höstvägen 5 80 60  

Leksbergsvägen 13 80   

Leksbergsvägen 15 380 110  

Leksbergsvägen 17 270   

Leksbergsvägen 21 290 170  

Leksbergsvägen 23  310 220 

 

Diagram 1: Uppmätta radonhalter. Den röda linjen visar rekommenderad maximal radonhalt. 

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten (2015).  
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5.5 Fönster 

 

Tabell 22: Beräkning av UA för fönster. 

 

Namn Antal Karm mått Antal glas Luftspalt Glas area as ak R U UA UAtot

Leksbergsvägen 17

Enkelfönster 4 1,25 2 40 0,8 4,65 0,625 0,359 2,78 2,22 8,9

Parfönster 18 2,9 2 40 1,2 4,65 0,625 0,359 2,78 3,33 60

Mittenfönster 2 1,44 2 40 1 4,65 0,625 0,359 2,78 2,78 5,56

Dörr 1 2,52 2 15 2,3 4,65 1,67 0,328 3,04 7 7

Källarfönster 9 0,45 2 40 0,18 4,65 0,625 0,359 2,78 0,5 4,5

Summa 85,96

Leksbergsvägen 21

Parfönster 12 1,82 2 40 1,1 4,65 0,625 0,359 2,78 3,06 36,72

Balkongdörr 1 1,45 - - - - - - 6 8,7 8,7

Balkongfönster 6 2,9 2 40 1,26 4,65 0,625 0,359 2,78 3,5 21

Liten enkelfönster 4 1,03 2 40 0,24 4,65 0,625 0,359 2,78 0,66 2,64

Källarfönster 10 0,58 2 40 0,24 4,65 0,625 0,359 2,78 0,66 6,6

Mittenfönster 1 1,81 2 40 1,2 4,65 0,625 0,359 2,78 3,33 3,33

Dörr glas del 1 1,26 2 15 1,26 4,65 1,67 0,328 3,04 3,83 3,83

Dörr plåt del 1 1,26 - - - - - - 6 7,56 7,56

2,5 plan fönster 4 1,56 2 40 0,5 4,65 0,625 0,359 2,78 1,39 5,56

Sidofönster 4 2,38 2 40 1,8 4,65 0,625 0,359 2,78 5 20

Summa 115,94

Leksbergsvägen 23

Parfönster 12 1,82 2 40 1,1 4,65 0,625 0,359 2,78 3,06 36,72

Balkongdörr 1 1,45 - - - - - - 6 8,7 8,7

Balkongfönster 6 2,9 2 40 1,26 4,65 0,625 0,359 2,78 3,5 21

Liten enkelfönster 4 1,03 2 40 0,24 4,65 0,625 0,359 2,78 0,66 2,64

Källarfönster 10 0,58 2 40 0,24 4,65 0,625 0,359 2,78 0,66 6,6

Mittenfönster 1 1,81 2 40 1,2 4,65 0,625 0,359 2,78 3,33 3,33

Dörr glas del 1 1,26 2 15 1,26 4,65 1,67 0,328 3,04 3,83 3,83

Dörr plåt del 1 1,26 - - - - - - 6 7,56 7,56

2,5 plan fönster 4 1,56 2 40 0,5 4,65 0,625 0,359 2,78 1,39 5,56

Sidofönster 4 2,38 2 40 1,8 4,65 0,625 0,359 2,78 5 20

Summa 115,94

Leksbergsvägen 13

Parfönster 24 1,9 2 40 1,2 4,65 0,625 0,359 2,78 3,33 80

Mittenfönster 2 1,44 2 40 1 4,65 0,625 0,359 2,78 2,78 5,56

Dörr 1 2,52 2 15 2,3 4,65 1,67 0,328 3,04 7 7

Källarfönster 9 0,45 2 40 0,18 4,65 0,625 0,359 2,78 0,5 4,5

Summa 13,61 97,06

Leksbergsvägen 15

Parfönster 20 1,9 2 40 1,2 4,65 0,625 0,359 2,78 3,33 66,72

Mittenfönster 2 1,44 2 40 1 4,65 0,625 0,359 2,78 2,78 5,56

Dörr 1 2,52 2 15 2,3 4,65 1,67 0,328 3,04 7 7

Källarfönster 9 0,45 2 40 0,18 4,65 0,625 0,359 2,78 0,5 4,5

Summa 13,61 83,78

Höstvägen 5

Parfönster 24 1,9 2 40 1,2 4,65 0,625 0,359 2,78 3,33 80

Mittenfönster 2 1,44 2 40 1 4,65 0,625 0,359 2,78 2,78 5,56

Dörr 1 2,52 2 15 2,3 4,65 1,67 0,328 3,04 7 7

Källarfönster 9 0,45 2 40 0,18 4,65 0,625 0,359 2,78 0,5 4,5

Summa 13,61 97,06
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6. Diskussion 

6.1 Metod 

Syftet med arbetet var att analysera energianvändningen för sex flerbostadshus. Utifrån vald 

metod och redovisade resultat besvaras nedan de frågor som ställdes i avsnittet Syfte. Vi har 

använt fastighetsföretagets egen mediestatistik samt vissa värden och mätningar som har visat 

sig vara avvikande vilket påverkat resultatet. 

 
Det finns många parametrar som påverkar resultatet. Konsekvenserna av metodval kan ha stor 

påverkan på resultat, detta för att det saknas detaljritningar. Vi fick anta vissa värden baserat på 

vad vi vet om byggnadernas uppförandeår och byggnadsutförande. All mediestatistik som vi har 

tagit del av stämmer inte. Detta kan vi säkert säga eftersom vi har varit i Mariestad och utfört 

kontroller.  Fjärrvärmecentralen befinner sig enligt driftstatistiken på Leksbergsvägen 

23, men i verkligheten har vi under besöken sett att den befinner sig på Leksbergsvägen 21. 

Detta får oss att ifrågasätta en del av driftstatistiken för dessa byggnader. 

 
Ritningar som vi har tagit del av är ofullständiga och gamla. Detta har kunnat leda till avvikande 

mått vilket i sin tur kan leda till avvikande resultat.  Energideklaration, radonmätningar och 

OVK är allt ett par år gamla och behöver uppdateras. Äldre mätningar behöver inte reflektera 

verkligheten för att byggnader åldras och försämras genom åren. 

 
Det uppmätta luftflödet för samtliga byggnader som har frånluftssystem finns i OVK- protokoll 

vi fått ta del av. De värdena använde vi senare för att kunna beräkna ventilationsförluster. Det 

kan förekomma avläsningsosäkerheter i mätningen av luftflödena vilket kan leda till avvikande 

slutresultat. Informationen som vi fick från Mariehus AB var att Höstvägen 5 har sex lägenheter, 

men luftflödesprotokoll från OVK visar endast luftflödet för fyra av sex lägenheter. Därefter 

gjordes ännu en OVK för samma byggnad och då mättes endast fem lägenheter. Detta leder till 

att vi fick anta att alla lägenheter har samma luftflöde. 

6.2 Resultat  

Från ett energiperspektiv ligger fyra av byggnaderna på energinivå 3 vilket innebär att de 

använder mindre än 150 kWh per år och kvadratmeter för att hålla en god inomhustemperatur. 

Två av fastigheterna ligger på nivå 4 vilket innebär att de använder mellan 150-200 kWh per år 

och kvadratmeter för att uppnå en god inomhustemperatur. Alla sex fastigheterna byggdes under 

en 20-årsperiod och vi utgick från att alla fastigheter skulle ha ungefär liknande energibehov. Nu 

kan vi se att så inte är fallet eftersom vissa byggnader kräver mer uppvärmningsenergi än andra. 

 
På Höstvägen 5 används i snitt 129 kWh per år för att värma en kvadratmeter vilket ligger i 

kategori 3, alltså byggnader som använder mellan 100-150 kWh per år och kvadratmeter. Area 

för byggnaden är 429 m2 och den använder 56 000 kWh per år för uppvärmning och i detta ingår 

även uppvärmningsenergi för varmvatten. Fastighetselen ligger på 6,7 kWh per år och 

kvadratmeter. Det innebär att det går åt 2889 kWh per år för fastighetsel. Av avsnitt 5.2.1 

framgår att värmeförluster är högre än den tillförda värmen. Detta innebär att värmebalansen 

inte är i jämvikt vilket måste kompenseras via tilläggsvärme från en annan källa för att uppnå ett 

bra inomhusklimat. Orsaken till att värmebalansen inte är i jämvikt kan bero på att vi bortsett 

från gratis värme vilket kan tillföra en viss del värme speciellt under sommaren. 



 

24 

 

Fjärrvärmeanvändning 
Vi anser att fjärrvärme är ett bra alternativ som uppvärmningssystem. Genom att välja 

fjärrvärme uppnås vinster på flera fronter. Fjärrvärme kräver begränsad tillsyn och skötsel. Ur 

ett miljöperspektiv är fjärrvärme ett bra val då bränslen i fjärrvärmesystem vanligen 

kategoriseras förnyelsebara energikällor. 

 
Sverige har kunnat minska sina koldioxidutsläpp och fjärrvärmen står för en stor del av de 

minskade koldioxidutsläppen. Produktionssystemet är någorlunda stabilt och ett bättre alternativ 

är svårt att finna. Sammanfattningsvis ser vi fjärrvärme som ett bra system ur såväl 

förvaltningssynpunkt, som miljösynpunkt. Samtidigt som det är ett besparande system ur ett 

ekonomiskt perspektiv. 

 
Som resultat fick vi fram att våra hus använder mellan 130 till 190 kWh per år och kvadratmeter 

för att värma upp byggnaden och varmvattnet. Av energideklaration (2009) framgår det att 

flerbostadshus byggda 1941-1960 i Västra Götaland använder mellan 135 till 

165 kWh per kvadratmeter. Jämför vi med flerbostadshus byggda mellan 2001-2012 används 

cirka 100 kWh per år och kvadratmeter, Sveby (2011). Utifrån detta kan man som förväntat se 

att byggnader som undersöks i Mariestad inte håller samma nivå som nybyggnation. 

 
Fönster 
Besiktning som vi utförde visar att det finns inga tecken på fukt- eller rötskador på fönstren. Vi 

var på plats och kontrollerade tjockleken på fönstren vilken uppskattades till cirka 40 mm. 

Utifrån detta beräknade vi ett U-värde på samtliga fönster och dörrar som redovisas i tabell 

22. U-värdet på samtliga fönster är högt. Det kan finnas två orsaker till varför U-värdena är så 

höga. Detta kan vara på grund av att fönstren är gamla eller att luftspalten mellan glasrutorna är 

för stor. Moderna fönster med U-värden kring eller under 1 W/(m
2
*K) har tre glasrutor vilka 

ofta är belagda med lågemmissionsskikt. Ibland är spalterna mellan rutorna fyllda med andra 

gaser än luft. 

 
Ventilationssystem 
Våra byggnader har självdragssystem eller frånluftsystem vilket innebär att tilluften kommer 

genom otätheter, dörrar och fönster. Tre av husen har självdragssystem vilket betyder att 

ventilationen i princip är okontrollerad och helt och hållet är beroende av utomhustemperaturen 

och vindförhållandena. 

 
I de byggnader som har självdragssystem kan vi utifrån resultaten se att värmeförlusterna är 

betydligt lägre i jämförelse med de byggnader som har frånluftssystem. Detta kan bero på att vi 

räknade med minimum ventilationsluftflöde när det gäller byggnader med självdragssystem. 

Mindre luftflöde innebär mindre varmluft som försvinner ut från byggnaden och då sjunker även 

uppvärmningskostnaderna. När det gäller frånluftssystem finns det en fläkt som ständigt 

ventilerar luften för att uppfylla en god innemiljö men detta kan leda till högre luftväxling vilket 

innebär högre uppvärmningskostnader på grund av att mer varmluft försvinner från huset. 

 
Fastighetsel 
Elförbrukningen varierar mellan 2000 och 11000 kWh per år mellan byggnaderna. 

Det är stora skillnader med tanke på att samtliga byggnader är någorlunda lika och har i princip 

likadana förutsättningar. 
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En närmare analys av elförbrukningen för fastigheten visar att Leksbergsvägen 21 förbrukar 

2840 kWh per år medan Leksbergsvägen 23 förbrukar 7604 kWh per år. Förutsättningarna för 

båda byggnaderna är snarlika, de har samma area, klimatskal, ventilationssystem och 

fjärrvärmeanvändning. De borde använda ungefär lika mycket elenergi för fastigheten. I 

verkligheten drar ena fastigheten mer än dubbelt så mycket fastighetsel. 

 
Leksbergsvägen 23 är den byggnad som har tvättstuga med tvättmaskiner och torkutrustning på 

bottenplanet. Tvättstugan delas med Leksbergsvägen 21. Utifrån ett energiperspektiv drar 

tvättstugor mycket el vilket kan vara orsaken till varför fastighetselen är så pass hög. Båda 

byggnader är beroende av varandra vilket gör det svårt att beräkna fastighetselen för varje 

byggnad separat. Detta gör det även svårt att jämföra med dessa byggnader med nybyggnation. 

 
Kallvattenanvändning 
Studeras Leksbergsvägen 21 och 23, ses tydligt skillnaden på vattenförbrukningen. Skillnaderna 

mellan dessa byggnaders vattenförbrukning under 2014 är nästan fyra gånger så stor. Utifrån 

dessa siffror kan man konkret säga att den ena fastigheten som förbrukar mindre vatten hamnar 

under kategorin sparsam användning medan den andra byggnaden har en högre förbrukning. 

 
Enligt statistik från energimyndigheten (2009)”Mätningar av varm- och kallvattenanvändning i 

hushåll” gjort 2009 framgår att normal användning av kallvatten ligger mellan 35-57 m
3 

per 

person i lägenheter. Enligt tabell 2 är kallvattenförbrukning per hushåll i våra byggnader mellan 

35 till 296,7 m
3
. Det finns två värden på byggnadernas vattenförbrukning som avviker och detta 

tror vi är på grund av att dessa två byggnader har tvättstugor i källaren. De andra fyra 

byggnaderna har normala värden på kallvattenförbrukningen. 

 
Boende vet att vatten ingår i hyran och detta kan leda till att de inte tänker på 

vattenförbrukningen och använder mer vatten än nödvändigt. Anledningen till ökningen kan 

även vara att fler personer bor i någon av byggnaderna. Äldre duschmunstycken och äldre 

armaturer kan också vara orsaken till en högre förbrukning av kallvatten. 

 
Radonhalter 
Gränsvärdet för den maximala radonhalten ligger på 200 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). 

Alla plan i byggnader som ligger över 200 Bq/m3  ska snarast komma fram till lösningar som 

sänker radonhalterna. Av tabell 21 och diagram 1 framgår att vissa halter överstiger gränsvärdet 

för några plan och byggnader. Det framgår av att mätvärdena ligger över den röda linjen som 

representerar gränsvärdet för radonhalten i en byggnad. Vi saknar några värden för ett antal 

byggnader. Vi saknar även information om förhållandena i byggnaden innan radonmätningarna 

genomfördes. 

 
Byggnadernas väggar består av lättbetong i form av blåbetong vilket vi anser är den största 

anledningen till att radonhalterna är höga på vissa plan. En annan anledning till höga 

radonhalter kan vara markradon. Det är svårt att konstatera vilken radonkälla som står för de 

höga halterna men det är viktigt att ta reda på var ifrån radongasen kommer för att kunna 

åtgärda problemet på rätt sätt. 
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6.3 Energieffektiviseringsåtgärder 

Framtagande av byggnadstekniska åtgärder för att åtgärda eventuella problem i befintliga 

byggnader kräver noggranna analyser och då är det viktigt att ta hjälp av både mediestatistik och 

ritningar för att kunna hitta och åtgärda eventuella problem. Nu när vi har analyserat 

fastigheterna föreslår vi olika åtgärder vilka kan leda till energieffektivare byggnader. 

 
Åtgärder på ventilationssystemen 
Byggnaderna har inte samma typ av ventilationssystem. Ventilationssystemen i tre byggnader är 

frånluftssystem och de tre resterande byggnader har självdragssystem. Genom att från början 

installera självdragssystem i byggnaderna förloras möjligheten att kontrollera tilluften. 

 
För de byggnaderna som har självdragssystem finns det ett par tänkbara åtgärder. En åtgärd är 

installation av ett fläktförstärkt självdragssystem. Fläktförstärkt självdrag fungera på så sätta att 

fläkten startas endast när temperaturskillnaderna är låga för att säkerställa luftomväxling. En 

större satsning är att byta ut hela ventilationssystemet och uppgradera till frånluftsystem eller en 

ännu högre investering genom att installera från- och tilluftssystem med återvinning. 

 
I byggnader med frånluftssystem kommer uteluften in i byggnaden genom 

uteluftsventiler/otätheter, värms upp och går genom byggnaden och ut genom välplacerade 

frånluftsventiler. Den varma luften som försvinner från huset innehåller mycket energi som kan 

tas tillvara på genom att installera en frånluftsvärmepump. I och med detta finns det möjlighet 

till att återvinna energi ur frånluften och återanvända den i byggnaden. Den återvunna energin 

kan utnyttjas för värma upp byggnaden och samtidigt värma varmvattnet. På så sätt används 

mindre fjärrvärmeenergi och uppvärmningskostnaderna sänks. 

 
Det finns även möjlighet att installera från- och tilluftssystem med återvinning. För att kunna 

göra detta måste byggnader tätas ordentligt för att minimera ofrivillig ventilation och därigenom 

spara energi och kontrollera inomhusmiljön. Ur ett miljöperspektiv är från- och tilluftssystem 

med värmeåtervinning det bästa alternativet men ur ett ekonomiskt perspektiv kan det vara svårt 

att motivera då återbetalningstiden kan bli lång. 
 

Fönsteråtgärder 
Majoriteten av all tilluft som förs in i byggnaderna kommer in genom eller vid fönstren. Tätas 

fönstren vid karm/vägg kan tilluftsflödet minskas vilket betyder att luftflödet minskar i 

byggnader och detta kan leda till att byggnaden och människorna mår sämre. Byggnaden kan få 

mögelproblem och fuktskador. När det gäller människor kan de få koncentrationssvårigheter 

och andra problem på grund av den dåliga luften inomhus. Det finns även risk för att barn får 

allergier eller astma. 

 
Det finns mycket energi som kan sparas genom att förbättra fönstren d.v.s. främst sänka deras 

U-värden. Fönster står normalt för de största värmeförluster per år och kvadratmeter i 

byggnader vilket betyder att fönsteråtgärder har stor inverkan på energianvändningen i 

byggnader. På samma gång fås ett bättre inomhusklimat, främst termiskt. 

 

Eftersom byggnadernas fönster består av två glas och har en luftspalt på 40 mm gör detta att 

värmeförlusterna blir stora. Fönstren är gamla och har en värmegenomgångskoefficient på  

2,78 W/m
2
K. För att förbättra detta värde kan det vara kostnadseffektivt att uppgradera från 2 

glasfönster till så kallade 2+1 glasfönster. Det innebär att ett extra glas sätts in i fönstret för att 
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få ett 2+1 glasfönster. För att ytterligare förbättra U-värdet kan byte till 3 glasfönster ske.Detta 

kostar mycket mer då hela fönstret måste bytas ut.  

 

Dessa åtgärder kan ha både positiva och negativa effekter. Den positiva effekten är att 

byggnaden kommer att bli energieffektivare och tätare. Den negativa effekten är den 

ekonomiska bördan och att gammalt byggmaterial slängs. 

 
Åtgärder på väggarna 
Att röra till i väggar är inte lika lätt eftersom väggar är en bärande del och en del av klimatskalet 

som har i uppgift att skydda och hålla en bra inomhustemperatur. För att förbättra väggarna kan 

man tillägga isolering som ska öka värmemotståndet. 

 
Radon 
Det kan finnas många radonkällor som medverkar till de höga halterna i byggnaden. Därför bör 

en specialist anlitas som kan ta reda på vilka radonkällor som påverkar byggnaden och sen 

tillsammans med fastighetsägare ta fram en eller flera konkreta lösningar för att minska 

radonhalterna. 

 
Utgår man ifrån att markradon är en orsak till höga radonhalter är det viktigt att huset tätas till i 

grunden. Detta för att minska radonhalterna som kommer från grunden. De springor som oftast 

uppstår är bland annat runt golvluckor, avloppsledningar, vattenledningar och golvsprickor. En 

åtgärd är att installera en så kallad radonsug. Det innebär att en fläkt installeras som suger upp 

luften från marken och leder bort den från huset. På så sätt minskas mängden radongas som sugs 

in i huset. 

 
Lättbetong, i form av blåbetong, var materialvalet när produktionen av byggnaderna skedde. 

Genom valet av byggmaterial har det sannolikt lett till ökade halter av radon. För att åtgärda 

detta problem kan ett antal metoder används exempelvis, täta till väggarna med radontapet eller 

puts. Genom att täta till väggen sänker man radonhalterna, men att sänka halterna med mer än 

50 procent är svårt och därför är det viktigt med ett välventilerat hus. Att öka eller förbättra 

ventilationen kommer leda till en bättre luftväxling men medför även till högre 

uppvärmningskostnader. 

 
Tre av byggnaderna har självdragssystem och om ventilationssystemet inte uppgraderas så 

luftväxlingen säkerställs året om finns det risk för höga radonhalter och under sommaren 

särskilt höga radonhalter för att temperaturskillnaderna är låga. 
 

 

Fastighetsägaren har planer på att göra en ny undersökning gällande de höga radonhalterna och 

kommer eventuellt vidta åtgärder för att sänka radonhalterna om problemet kvarstår. Detta 

tycker vi är ett stort steg i rätt riktning mot förbättringar av innemiljön. En mer hälsosam och 

bättre innemiljö leder till att risken för att hyresgäster utsätts för höga radonhalter minskar. 
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Belysning i allmänna utrymmen 
Fastighetsägaren har planer på att byta ut de befintliga lågenergilamporna i allmänna utrymmen. 

Lågenergilampor kan bytas ut mot LED-lampor som är kvicksilverfria. LED- lampor kostar mer 

än lågenergilampor men elförbrukning för LED-lampor är betydligt lägre vilket kompenserar för 

detta. LED-lampor har också 3-4 gånger längre livslängd än 

lågenergilampor. LED-lampor ger omedelbart full ljusstyrka medan för lågenergilampor kan det 

ta upp till en minut innan full styrka nås. 

 
Fördelar med lågenergilampor är att deras livslängd är längre än vanliga glödlampor (som inte får 

säljas längre) vilket innebär en ekonomisk vinst på långsikt. Nackdelen är att de är dyrare i inköp 

och innehåller kvicksilver. Detta är farligt ämne och det är därför viktigt att återvinna förbrukade 

lågenergilampor. 
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6.4 Jämförelse av energianvändning 

Fönster och ventilationssystem 
 

Tabell 23: Jämförelse mellan befintliga 2 glasfönster och 3 glasfönster. 
 

 Typ Nuvarande 

energiförluster 

(kWh/år) 

Nybyggnation 

energiförluster 

(kWh/år) 

Energi 

besparing 

(kWh/år) 

Besparing 

(kr/år) 

(0,74kr/kWh) 

Höstvägen 5 Fönster 17 048 6 132 10 916 8 077 

Leksbergsvägen 

13 

Fönster 17 048 6 132 10 916 8 077 

Leksbergsvägen 

15 

Fönster 17 048 6 132 10 916 8 077 

Leksbergsvägen 

17 

Fönster 20 659 7 431 13 228 9 788 

Leksbergsvägen 

21 

Fönster 21 914 7 883 14 031 10 383 

Leksbergsvägen 

23 

Fönster 21 914 7 883 14 031 10 383 

 

 

Tabell 24: Jämförelse mellan F-system och FVP-system med 70 % energiåtervinning och hur 

mycket värmeenergi som sparas per år. 
 

 Typ F-system 

energiförluster 

(kWh/år) 

FVP-system 

energiförlus 

ter (kWh/år) 

Energibesparing 

(kWh/år) 

Besparin 

g (kr/år) 

Höstvägen 5 Ventilation 34 968 10 490 24 478 18 113 

Leksbergsväge 

n 15 

Ventilation 14 944 4 483 10 460 7 740 

Leksbergsväge 

n 17 

Ventilation 13 150 3 945 9 205 6 812 

 
Av tabell 23 och 24 framgår hur mycket pengar och värmeenergi som årligen kan sparas om dessa 

åtgärder vidtas. Vi tar tagit hjälp av ”Fjärrvärme priser” för att få fram fjärrvärme priserna för 

Mariestad som ligger på 0,74 kr per kWh. 

 
Här tar vi ett exempel på en frånluftsvärmepump där energiåtervinningen är 70 % från frånluften 

d.v.s. årsvärmefaktorn ligger på kring 3. Räknar vi med att frånluftsvärmepump kostar cirka 

hundra tusen kronor kan vi räkna med en återbetalningstid på 10 år. 

 

Tabell 23 visar 3 glas fönster med värmegenomgångskoefficient på 1 W/m
2
K. Vi har valt att 

studera 3 glasfönster som används i samband med nybyggnation och därefter kunna jämföra med 

våra byggnaders 2 glasfönster där värmegenomgångskoefficienten ligger på 2,78 



 

30 

 

W/m
2
K. Investering för ett bra 3 glasfönster kan ligga på cirka 4000 kr. På Höstvägen 5 finns det 

sammanlagd 26 stycken par fönster och byts samtliga fönster till 3 glasfönster kommer enbart 

materialkostnader vara 104 000kr. 
 

Värmeförluster genom fönster 

 
Leksbergsvägen 13: 17048 kWh per år 

17048/55 = 310 kWh per år och per kvadratmeter fönster 

 
Nybyggnation: 6132 kWh per år 

6132/55 = 111 kWh per år och per kvadratmeter fönster 

 
Leksbergsvägen 13 har fönster som förlorar 310 kWh per år per kvadratmeter fönster medan ett 3 

glasfönster förlorar 111 kWh per år per kvadratmeter fönster. Installeras 3 glasfönster innebär 

detta att värmeenergianvändningen sjunker till ungefär en tredjedel. 

 
Värmeförluster genom ventilation 

 
Höstvägen 5: 34 968 kWh per år 

34 968/429 =82 kWh per år och kvadratmeter uppvärmd golvarea 

 
Nybyggnation: 10490 kWh per år 

10490/429 = 24 kWh per år och kvadratmeter uppvärmd golvarea 

 
Ventilationsförlusterna ligger på 82 kWh per år och kvadratmeter för Höstvägen 5. För 

nybyggnation ligger ventilationsförlusterna på 24 kWh per år och per kvadratmeter. Genom att 

installera ett ventilationssystem med återvinningsmöjligheter sänks värmeenergianvändningen till 

cirka 30 %. 
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Luftflöde 

 
Tabell 25: Jämförelse av luftflöden per kvadratmeter med nybyggnation. 

 Sammanlagda 

luftflöde (l/s) 

Luftflöde per 

kvadratmeter 

(l/s och m
2
) 

Uteluftflöde för 

nybyggnation 

(l/s och m
2
) 

Höstvägen 5 234 0,55 0,35 

Leksbergsvägen 13 x x x 

Leksbergsvägen 15 100 0,23 0,35 

Leksbergsvägen 17 88 0,21 0,35 

Leksbergsvägen 21 x x x 

Leksbergsvägen 23 x x x 

 
Här räknar vi endast på frånluftssystem för att vi har mätdata för luftflöde för frånluftssystem. 

Självdragssystem bortser vi ifrån för att där saknas mätdata som gör det svårt att jämföra med 

nybyggnation. Som vi kan se i tabell 25 uppfyller inte alla byggnader BBR:s krav. Detta kan bero 

på bland annat att fläkten skapar ett för lågt undertryck vilket leder till att luftflödet minskar. 
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Uppvärmningsenergi 

 
Tabell 26: Siffror från Sveby (2011) gällande nybyggnation. 

Normal- 

årskorrigerad 

värden 

Beräknad 

energianvänd- 

ning 

(kWh/år)/m
2
) 

Energianvänd- 

ning ur 

energideklaratio 

n ((kWh/år)/m
2
) 

Energianvändning 

för hus från 1940- 

till 60-talet 

((kWh/år)/m
2
) 

Energianvändning 

för nybyggnation 

((kWh/år)/m
2
) 

År 2014 2009 2009 2012 

Höstvägen 5 130 150 135-165 100 

Leksbergsväge 

n 13 

130 169 135-165 100 

Leksbergsväge 

n 15 

130 154 135-165 100 

Leksbergsväge 

n 17 

130 151 135-165 100 

Leksbergsväge 

n 21 

177 194 135-165 100 

Leksbergsväge 

n 23 

177 220 135-165 100 

 
När vi beräknade energianvändningen delade vi den årliga energianvändningen med den 

uppvärmda golvarean för att kunna jämföra resultatet med vad som står i energideklarationen. 

Jämförelser görs även med nybyggda flerbostadshus enligt BBR som gällde år 2012. Från 1 mars 

2015 gäller 80 (kWh/år)/m2 Atemp för flerbostadshus som inte är elvärmda. 

 

Ur tabell 26 kan vi konstatera att energideklarationen som är gjord 2009 skiljer sig en aning från 

våra beräknade värden. Energianvändningen för hus byggda mellan 1940-till 60-talet talar om att 

husen år 2009 använder mellan 135 till 165 kWh per år och kvadratmeter. 

 

Tabellen visar att våra beräknade värden ligger på en god nivå. 130 kWh per år och kvadratmeter 

är en bra siffra jämfört med hus från 40- till 60-talet, men i jämförelse med nybyggnation är det en 

stor skillnad då differensen mellan dessa värden är 30 kWh per år och kvadratmeter. 
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Tappvarmvattenanvändning 
 

Tabell 27: Tappvarmvattenanvändning för våra byggnader jämfört med förbrukning vid 

nybyggnation enligt Sveby (2011). 

 Nuvarande användning 

((kWh/år)/m
2
) 

Nybyggnation användning 

((kWh/år)/m
2
) 

Höstvägen 5 22,2 19,3 

Leksbergsvägen 13 22,1 19,3 

Leksbergsvägen 15 21,3 19,3 

Leksbergsvägen 17 22,2 19,3 

Leksbergsvägen 21 22,8 19,3 

Leksbergsvägen 23 22,8 19,3 

 

Undersökta byggnaders tappvarmvattenanvändning är beräknade ur en formel och ger ett 

övergripande värde. Den nuvarande förbrukningen av tappvarmvatten för byggnaderna vi 

undersöker ligger mellan 21,3 till 22,8 kWh per år och kvadratmeter. Skillnaderna mellan 

husen är liten, men husen har en hög tappvarmvattenförbrukning i jämförelse med 

förbrukningen från nybyggda flerbostadshus. 

 

Här räknar vi endast på frånluftssystem för att vi har mätdata för luftflöde för frånluftssystem. 

Självdragssystem bortser vi ifrån för att där saknas mätdata som gör det svårt att jämföra med 

nybyggnation. Som vi kan se i tabell 25 uppfyller inte alla byggnader BBR:s krav. Detta kan 

bero på bland annat att fläkten skapar ett för lågt undertryck vilket leder till att luftflödet 

minskar. 
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7. Slutsats  

En energianalys av flerbostadshus innehåller-: 

 

 byggnaders energianvändning 

 byggnaders energiförluster 

 åtgärdsförslag för energieffektivare byggnader 

 
Vi har analyserat sex äldre flerbostadshus. I denna utredning redovisas byggnaders 

energianvändning och energiförluster. Alla flerbostadshus har hög energianvändning och 

detta framgår tydligt i kapitel 5. Orsaken till den höga energianvändningen är de stora 

energiförlusterna genom de olika byggnadsdelarna i klimatskalen. 

 
Detta projekt initierades för att de undersökta byggnaderna inte håller en god energistandard i 

jämförelse med nyproducerade hus. De uppmätta radonhalterna är på en hög nivå för ett antal 

våningsplan i byggnaderna. Mätningarna är inte fullständiga och radonhalterna bör 

kontrolleras. 

 
Syftet med examensarbetet är uppfyllt då vi har analyserat flerbostadshusen och beräknat 

energianvändningen för dessa byggnader. Orsakerna till värmeförlusterna har framförts och 

förslag till åtgärder har tagits fram. Fönsterrenoveringar, byte av ventilationssystem och byte 

av lampor är ett par åtgärder som förslås. Dessa åtgärder behöver genomföras för att kunna 

göra byggnaderna energieffektiva och förbättra dessa sex flerbostadshus. 

 
Resultatet visar att byggnaderna håller relativt gott skick och det finns goda möjligheter att 

byggnadernas höga energianvändning minskas. Utifrån rapporten kan man fastställa hur det 

ser ut mellan nybyggda flerbostadshus och ett flerbostadshus från 1940-talet. Undersökta 

flerbostadshus har bra energianvändning jämfört med flerbostadshus från samma årtal. 

Däremot är energianvändningen hög jämfört med nybyggda flerbostadshus. 
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Arbete för vidare studier 

  

 Göra en kalkyl för ytterligare åtgärder och studera om de är lönsamma eller inte. 

 

 Göra en djupare kontroll och analys av radonhalterna. Finns det andra radonkällor än 

markradon? På så sätt komma fram till den bästa åtgärd baserat på den insamlade 

bilden. 

 

 Detaljritningar saknades för samtliga fastigheter. Genom att mer djupgående studera 

befintligt material och undersöka klimatskalets detaljerade uppbyggnad kan mer 

korrekta värden på indata tas fram. Detta kan leda till mer korrekta beräkningar av 

värmeförlusterna. 

 

 Närmare undersöka varför värmeförlusterna är höga. Vilka antagande är mer rimliga? 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Höstvägen 5  

  

Elförbrukning (kWh) 

   

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period  Diff/år 

        Januari 202 206 246 224 322 44 % 24 % 

Februari 134 249 266 271 224  -17 % 22 % 

Mars  180 280 205 274 245 -11% 18% 

April 156 298 226 306 276 -10% 14% 

Maj 201 226 269 268 282 5% 14% 

Juni  124 331 328 276 269 -3% 16% 

Juli 139 157 48 586 262 -8% 6% 

Augusti 137 232 191 251 272 8% 5% 

September 174 201 244 252 300 19% 6% 

Oktober  231 234 271 313 280 -11% 4% 

November  262 223 242 291 225 -23% 0% 

December 218 251 265 325 230 -29% 0% 

        Summa 2158 2889 2801 3336 3187     

ACKUM: 2158 2889 2801 3336 3187 -4%   
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Bilaga 2 

 

  

Vattenförbrukning (m3) 

   

   
 

      2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period  Diff/år 

        Januari 13,6 15,9 11,2 9,5 13,6 44% 13% 

Februari 13,5 13,1 11,1 10,3 7,2 -30% 12% 

Mars  15,9 11,9 12,6 10,3 13,9 35% 17% 

April 14,1 12,6 10,4 11 12 9% 17% 

Maj 15,4 14,8 10,9 10,5 10,2 -3% 17% 

Juni  11 11,5 9,4 7,2 12,4 73% 24% 

Juli 1,5 9 7,8 14,2 11,4 -19% 15% 

Augusti 12,2 9,1 8,2 13 13,2 1% 11% 

September 15,9 12,4 10,6 10,4 12,4 19% 13% 

Oktober  18,5 12,6 10,1 15,4 10,4 -33% 4% 

November  15,5 11,4 10,5 12,2 10,6 -13% 2% 

December 15,6 11,3 12,7 12 12,6 5% 0% 

        Summa 172,7 145,5 125,5 136,1 140     

ACKUM: 172,7 145,5 125,5 136,1 140 3%   
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Bilaga 3 

Leksbergsvägen 13 

  

Normalårskorrigerad förbrukning (kWh)  

 

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period Diff/år 

        Januari 32686 32152 35848 33903 34404 1% -1% 

Februari 32363 32030 39946 31518 33385 6% -1% 

Mars 25284 31273 29744 30806 28795 -7% -2% 

April 28132 18839 21822 22487 21118 -6% -3% 

Maj 13322 15616 12571 12849 12966 1% -3% 

Juni 6483 5505 8800 6029 7577 26% -1% 

Juli 3982 3343 5046 3891 3462 -11% -1% 

Augusti 6133 5810 6068 5518 7508 36% 0% 

September 11773 9386 12262 10394 13839 33% 3% 

Oktober 20220 20072 20819 20212 19810 -2% 3% 

November 27126 25473 25482 27812 25375 -9% 1% 

December 33060 32226 30800 29460 31363 6% 0% 

        Summa: 240568 231725 240209 234878 239600     

Ackum.: 240568 231725 240209 234878 239600 2%   
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Bilaga 4 

  

Elförbrukning (kWh) 

   

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period Diff/år 

        Januari 1131 1085 1214 1191 944 -21% -15% 

Februari 968 884 992 1102 865 -22% -18% 

Mars 912 846 110 1022 820 -20% -20% 

April 731 830 811 962 636 -34% -24% 

Maj 702 760 822 647 559 -14% -24% 

Juni 612 536 613 539 470 -13% -24% 

Juli 598 641 831 460 515 12% -21% 

Augusti 635 614 728 547 575 5% -19% 

September 735 906 905 585 641 10% -16% 

Oktober 988 933 956 756 817 8% -14% 

November 1035 1034 972 894 810 -9% -14% 

December 1158 1209 1216 881 845 -4% 0% 

        Summa: 10205 10276 11070 9586 8497     

Ackum.: 10205 10276 11070 9586 8497 -11%   
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Bilaga 5 

  

Vattenförbrukning (m3) 

   

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period Diff/år 

        Januari 44,7 53,2 76,4 56,8 51 -10% -26% 

Februari 42,5 50,9 62,3 53,9 47,9 -11% -26% 

Mars 46,4 48,7 78,9 59,2 49 -17% -25% 

April 51,2 57,7 65,2 53,6 46,3 -14% -25% 

Maj 55,1 57 67,3 42,4 47,2 11% -21% 

Juni 50 55 58,4 58,1 45 -23% -23% 

Juli 50,6 52 55,1 12,4 40,3 225% -13% 

Augusti 40 49,3 53,5 38,1 40,9 7% -11% 

September 49,7 62,2 58,6 36,3 38,8 7% -7% 

Oktober 55 67,1 58,1 41,5 40,4 -3% -4% 

November 50,3 71,4 49,8 45 42,6 -5% -4% 

December 51,7 75,1 53,7 41,2 43,6 6% 0% 

        Summa: 587,2 699,8 737,3 538,5 532,9     

Ackum.: 587,2 699,8 737,3 538,5 532,9 -1%   
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Bilaga 6 

Leksbergsvägen 15 

  

Elförbrukning (kWh) 

   

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period Diff/år 

        Januari 272 458 633 432 323 -25% -19% 

Februari 223 617 605 364 261 -28% -17% 

Mars 336 691 592 527 285 -46% -20% 

April 287 598 456 317 294 -7% -19% 

Maj 283 346 483 387 309 -20% -19% 

Juni 301 816 820 419 261 -38% -15% 

Juli 332 546 79 428 265 -28% -24% 

Augusti 321 526 401 423 241 -43% -28% 

September 352 448 421 309 255 -17% -28% 

Oktober 418 470 454 388 267 -31% -29% 

November 528 508 473 375 267 -29% -30% 

December 422 628 427 331 292 -12% 0% 

        Summa: 4073 6653 5844 4700 3320     

Ackum.: 4073 6653 5844 4700 3320 -29%   
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Bilaga 7 

 

 

 Vattenförbrukning (m3) 

   

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period Diff/år 

        Januari 11,3 13,5 19 12,1 12,7 5% -4% 

Februari 9,9 20,4 14,5 9,4 8,1 -14% -1% 

Mars 10,7 23,5 14,8 13,2 14 6% 0% 

April 10 17 12,5 10,1 11,1 10% 3% 

Maj 10,6 10,3 14,2 11,2 13,1 17% 6% 

Juni 9 27,6 26,5 23,7 19,4 -18% 5% 

Juli 9,5 15,5 4,4 5,6 12,4 120% 9% 

Augusti 11 20,5 5 5,6 12 113% 14% 

September 11,3 15,5 12,4 14,2 10,6 -25% 10% 

Oktober 15,6 16,5 10,1 14,4 11,4 -21% 4% 

November 16,6 16,8 11,4 12,2 10,6 -13% 3% 

December 17,9 20,7 12,2 12 11,6 -3% 0% 

        Summa: 143,4 217,9 156,9 143,7 147     

Ackum.: 143,4 217,9 156,9 143,7 147 2%   
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Bilaga 8 

Leksbergsvägen 17 

  

Elförbrukning (kWh) 

   

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period Diff/år 

        Januari 447 528 374 266 649 144% 53% 

Februari 375 496 314 354 410 16% 52% 

Mars 415 415 366 411 460 12% 52% 

April 316 362 310 298 487 63% 58% 

Maj 302 341 237 228 535 134% 67% 

Juni 280 470 470 409 473 16% 72% 

Juli 256 285 49 443 367 -17% 52% 

Augusti 244 313 311 334 376 13% 52% 

September 293 337 363 383 417 9% 52% 

Oktober 303 322 304 496 318 -36% 41% 

November 396 367 174 624 394 -37% 21% 

December 439 390 226 541 541 0% 0% 

        Summa: 4067 4625 3498 4788 5427     

Ackum.: 4067 4625 3498 4788 5427 13%   
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Bilaga 9 

  

Vattenförbrukning (m3) 

   

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period Diff/år 

        Januari 11,3 13,6 11,5 10,3 12,8 24% 35% 

Februari 9,9 10,5 10,7 12,8 10,8 -15% 31% 

Mars 9,6 10,9 13,7 24,4 10,1 -59% 10% 

April 9 9,3 11,3 17,4 9,4 -46% -1% 

Maj 8,7 9,6 11,3 9 12 33% 3% 

Juni 9 17,3 18,5 16,2 13,2 -18% 3% 

Juli 9 13 2,5 8 11,4 43% 1% 

Augusti 8,4 15 11,1 11,9 11,9 0% 1% 

September 10,3 14,2 11,2 9,4 9,7 3% 2% 

Oktober 10,8 10,8 7,2 11,5 11,3 -2% -1% 

November 8 13,3 4,3 15 8,7 -42% -12% 

December 11,6 11,5 7,2 13,1 10,7 -19% 0% 

        Summa: 115,6 148,9 120,4 158,9 132,1     

Ackum.: 115,6 148,9 120,4 158,9 132,1 -17%   
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Bilaga 10 

Leksbergsvägen 21 

  

Elförbrukning (kWh) 

   

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period Diff/år 

        Januari 433 399 393 251 257 3% -20% 

Februari 317 413 324 194 242 25% -16% 

Mars 281 449 398 250 292 17% -10% 

April 254 447 342 251 250 0% -7% 

Maj 289 426 337 235 243 3% -4% 

Juni 283 330 278 195 223 14% 0% 

Juli 378 376 261 199 180 -9% 1% 

Augusti 345 398 212 185 179 -3% 2% 

September 361 383 242 231 226 -2% 2% 

Oktober 440 500 276 246 223 -9% 3% 

November 380 301 219 238 230 -3% 2% 

December 394 398 245 221 295 33% 0% 

        Summa: 4155 4821 3527 2695 2840     

Ackum.: 4155 4821 3527 2695 2840 5%   
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Bilaga 11 

  

Vattenförbrukning (m3) 

   

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period Diff/år 

        Januari 95 106 101 109 130 19% 8% 

Februari 84 90 90 104 100 -3% 6% 

Mars 89 105 101 112 117 4% 6% 

April 81 100 106 99 106 8% 7% 

Maj 86 99 102 81 96 18% 10% 

Juni 65 86 98 98 89 -9% 9% 

Juli 89 83 96 64 81 27% 14% 

Augusti 61 98 95 103 94 -9% 12% 

September 81 120 98 117 95 -19% 9% 

Oktober 96 97 107 134 102 -24% 3% 

November 83 108 101 124 86 -30% -1% 

December 110 109 109 139 90 -35% 0% 

        Summa: 1020 1202 1204 1283 1187     

Ackum.: 1020 1202 1204 1283 1187 -8%   
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Bilaga 12 

Leksbergsvägen 23 

   

Normalsårskorrigerad 

förbrukning (kWh) 

    

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period  Diff/år 

        Januari 17444 17528 19071 19248 18814 -2% -8% 

Februari 16140 17230 18079 17098 18547 8% -6% 

Mars  16004 17414 16430 16745 17097 2% -6% 

April 12922 10197 12125 12611 11512 9% -7% 

Maj 6426 8129 6837 7330 7047 4% -8% 

Juni  2284 2959 4975 3506 3234 8% -7% 

Juli 1909 2004 2985 2278 1860 18% -7% 

Augusti 2307 3208 3632 3069 3943 28% -6% 

September 5061 4653 4600 6408 6872 7% -7% 

Oktober  11041 9559 19847 12210 11742 4% -2% 

November  15773 9911 17508 15121 14312 5% -1% 

December 17870 10053 17334 17144 18131 6%        -       

        Summa 125182 112844 143421 132765 133111     

ACKUM: 125182 112844 143421 132765 133111 0   
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Bilaga 13 

  

Elförbrukning (kWh) 

   

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period  Diff/år 

        Januari 1182 961 910 864 798 -8% -16% 

Februari 1198 898 839 900 747 -17% -18% 

Mars  1147 942 827 974 678 -30% -22% 

April 1071 921 839 956 588 -39% -26% 

Maj 966 917 893 716 532 -26% -27% 

Juni  844 864 896 588 595 1% -24% 

Juli 790 872 757 663 517 -22% -25% 

Augusti 801 672 787 589 600 2% -24% 

September 979 885 892 542 676 25% -19% 

Oktober  1162 1201 934 625 647 3% -16% 

November  650 700 814 608 626 3% -14% 

December 933 974 1010 734 600 -18% 0 

        Summa 11723 10808 10398 8762 7604     

ACKUM: 11723 10808 10398 8762 7604 -13%   
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Bilaga 14 

   

Vattenförbrukning 

(m3) 

    

          2010 2011 2012 2013 2014 Diff/period  Diff/år 

        Januari 23,9 19,8 24,8 22,4 24,5 9% -1% 

Februari 22,6 16,4 19,3 21,8 21,7 -1% -2% 

Mars  24,7 24,7 20,8 25,4 23,3 -8% -4% 

April 26 25 25 23,3 21,4 -8% -4% 

Maj 26,4 29,1 27,3 23,4 20,9 -10% -4% 

Juni  32,8 30 24,6 25,5 22,9 -10% -5% 

Juli 26,6 30,5 25,2 23,9 26,9 12% -3% 

Augusti 22,1 25,5 26 25 26,4 6% -36% 

September 24,4 28,8 25,5 22,8 24,7 8% -1% 

Oktober  26,8 27,3 24,6 25,7 26,6 4% -1% 

November  18,4 29,7 22,8 21,6 19,4 -10% -1% 

December 19,7 26,8 24 22 23,3 6% 0 

        Summa 294,4 313,6 290 282,7 282     

ACKUM: 294,4 313,6 290 282,7 282 0   
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