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ABSTRACT  

The first of July 2017, Boverket implemented new rules on how to calculate a buildings 
energy use. This was the first of two steps where Boverket implemented use with a factor 
depending on the type of energy used in the building and also a factor depending on the 
location of the building in Sweden. This removed the four zones that were previously used 
and gave all of Sweden the same energy requirement of 85 kWh/m2 Atemp, year. In the second 
step, a referral was sent with suggestions of the new stricter requirement to 2020. In the 
second change, the factors for energy use with electricity and district heating changed from 
1,6 to 1,85 for electricity and respectively 1,0 to 0,95 for district heating. In the thesis, an 
apartment building in Västerås has been investigated. The primary energy has been 
evaluated in three different cases with different heating. District heating and geothermal heat 
pump has been calculated separately but also in combination with each other and with 
solutions as, from supply air ventilation with heat recovery (FTX) and solar panels. The 
purpose of the thesis is to see how future energy solutions are affected by the changes in 
Boverket and how to achieve the upcoming energy use regulations that are put on an 
apartment block. With calculations of the numbers that were implemented in 2017, the 
primary energy was calculated to 89,3 kWh/m2 Atemp, year for heat pump with district 
heating, 95,5 kWh/m2 Atemp, year for district heating and 119,4 kWh/ m2Atemp, year for the 
geothermal heat pump. When the primary energy was calculated with the suggested changes 
from the referral the value with geothermal heat pump with district heating changed to 92,9 
kWh/m2 Atemp, year, with only district heating this changed to 93,6 kWh/m2 Atemp, year and 
with only a geothermal heat pump it changed to 138 kWh/m2 Atemp, year. This meant that 
none of the cases met the current 2017 requirement of 85 kWh/m2 Atemp, year and none met 
the requirement of the 2020 referrals of 78 kWh/m2 Atemp, year. The change that gave the 
most significant change in primary energy was to install FTX in the building. Results with 
FTX presents the primary energy for heat pump with district heating decreased from 92,9 
kWh/m2 Atemp, year to 75,8 kWh/m2 Atemp, year, and in combination with district heating 
from 93,6 kWh/m2 Atemp, year to 76,3 kWh/m2 Atemp, year and heat pump decreased from 138 
kWh/m2 Atemp, year to 106,5 kWh/m2 Atemp, year. This change made all the cases except the 
geothermal heat pump reach the 2020 requirement of 78 kWh/m2 Atemp, year. The conclusion 
of this work is that the possibilities to achieve the requirements are good and that the most 
challenging case to reach them is with the geothermal heat pump. But it comes with a higher 
price where investments are getting bigger and higher demands will be made on distributors 
and the execution. Therefore, it is crucial to find the best solution from both an energy 
perspective but also an economic perspective.  

Keywords: Future regulations, Boverket, Heat recovery, District heating, Geothermal heat 
pump  
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SAMMANFATTNING  

Den 1 juli 2017 implementerade boverket nya energikrav om hur en byggnads 
energiprestanda beräknas. Detta var det första av två steg där Boverket kommer att justera 
byggreglerna. Det första steget innebar en förändring i att man räknar primärenergital med 
primärenergifaktorer och geografiska justeringsfaktorer. Den förändringen innebar att 
kravnivån för en byggnads energiprestanda sattes till samma värde nationellt. Det vill säga 
85 kWh/m2 Atemp, år, istället för de fyra enskilda klimatzonerna. De tidigare nivåerna för 
klimatzoner regleras nu med geografiska justeringsfaktorer som är baserad på varje 
kommun. Till det andra steget skickades det ut ett remissförslag om att kraven skulle skärpas 
ytterligare till året 2020. I den ändringen har det föreslagits bland annat att 
primärenergifaktorn för el ska höjas från 1,6 till 1,85 och primärenergifaktorn för fjärrvärme 
ska sänkas från 1,0 till 0,95. För vissa kommuner har det även föreslagits en ändring av den 
geografiska justeringsfaktorn.  

I det här examensarbetet har ett flerbostadshus beläget i Västerås undersökts. Där fjärrvärme 
och bergvärmepump har beräknats både enskilt samt i kombination med varandra. Därefter 
har energieffektiviseringsåtgärderna från och tilluft med värmeväxlare (FTX), solceller, 
tilläggsisolering och fönster undersökts i fall med fjärrvärme och bergvärmepump. Syftet 
med arbetet har varit att se hur framtidens VVS-projektering påverkas av ändringarna i 
Boverkets byggregler och hur man kan uppnå nivån för energianvändning som ställs på 
flerbostadshus.  

Vid beräkning av primärenergitalet med Boverkets primärenergifaktorer som infördes 2017, 
så visar resultaten för byggnaden: bergvärmepump med fjärrvärme, 89,3 kWh/m2 Atemp, år 
(Tabell 15). Med enbart fjärrvärme visar resultatet 95,5 kWh/m2 Atemp, år (Tabell 16) och för 
enbart bergvärmepump, 119,4 kWh/m2 Atemp, år (Tabell 17). Boverkets primärenergikrav är 
satta till 85 kWh/m2 Atemp, år vilket ingen av alternativen uppnått.  

I ett andra steg av arbetet, ändras primärenergifaktorerna med Boverkets 2020 
remissförslag. Beräknade primärenergital jämförs sedan mot primärenergikravet på 78 
kWh/m2 Atemp, år som är satta för flerbostadshus. Med remissen uppgår byggnadens 
primärenergital för bergvärmepump med fjärrvärme till 92,9 kWh/m2 Atemp, år (Tabell 15). 
Med enbart fjärrvärme visar resultatet 93,6 kWh/m2 Atemp, år (Tabell 16) och för enbart 
bergvärmepump 138 kWh/m2 Atemp, år (Tabell 17) vilket innebar att ingen av varianterna 
klarade primärenergikraven för de gällande kraven år 2020. 

Utifrån dessa resultat som beräknats med Boverkets remiss, så har arbetet som frågeställning 
att presentera lösningar som kan sänka energianvändningen och uppnå kraven för 
nollenergibyggnad. Arbetet ska även undersöka skillnaden mellan de nya och de gamla 
kraven samt energiåtgärders eventuella lönsamhet. 

Energieffektiviseringsåtgärderna på byggnaden gav varierade resultat och lönsamhet. Den 
energieffektiviseringsåtgärd som gav störst minskning av primärenergitalet beräknat utifrån 
remissbeslutet var installation av FTX-aggregat. Det gav en minskad energianvändning av 
uppvärmning, men däremot steg energianvändningen av el till aggregatet. Följande resultat 
presenteras för FTX i kombination med bergvärmepump och fjärrvärme (Tabell 27), som 



 

sänkte primärenergital från 92,9 kWh/m2 Atemp, år till 75,8 kWh/m2 Atemp, år och gav därmed 
en återbetalningstid på 11 år. Med dessa resultat uppnås därmed kraven för 
nollenergibyggnad samt att lösningen är intressant ur ett ekonomiskt perspektiv. 

För fjärrvärme med FTX (Tabell 28), uppgick primärenergital till 76,3 kWh/m2 Atemp, år och 
gav en återbetalningstid på 12 år. Lösningen uppfyller därmed också kraven för en 
nollenergibyggnad samt visar en positiv livscykelkostnad-kalkyl. Endast ett fall nådde inte 
kraven med FTX och det var i kombination med värmepump som uppgick till 106,5 kWh/m2 
Atemp, år.  

Övriga energieffektiviseringsåtgärder som undersökts har inte nått kraven 78 kWh/m2 Atemp, 
år, men har bidragit till att sänka energianvändningen på årsbasis. Den enda lösning utöver 
FTX-aggregat som har varit ekonomiskt lönsam att utföra har varit att tilläggsisolera 
tillsammans med bergvärmepump, vilket gav en återbetalningstid på 13 år. 
Energieffektiviseringsåtgärd fönster gav lång återbetalningstid och negativ livscykelkostnad-
kalkyl vilket varit den sämsta lösningen presenterad i arbetet. Installerat solcellspaketet på 
13,2 kW minskade energianvändningen med 12 790 kWh och har presenterat en 
återbetalningstid på 16 år. Livscykelkalkylen visar negativt resultat i alla fall som undersökts, 
med beräknad ränta på 4 procent, kalkylränta 25 år samt elpris 1,18 kr/kWh. 

Slutsatser för arbetet är att det kommer vara väldigt svårt att nå primärenergikraven med 
enbart el, vilket beror på förändringen av nya och gamla Boverkets krav. Däremot är det 
möjligt att uppnå kraven för nollenergibyggnad med energislaget fjärrvärme i kombination 
med andra tekniska lösningar såsom FTX och FTX med bergvärmepump. Alla 
energieffektiviseringsåtgärder som undersökts i arbetet har minskat energianvändningen och 
det besvarar därmed frågeställningen. Vidare kan endast FTX tillsammans med 
bergvärmepump och fjärrvärme samt tilläggsisolering med bergvärmepump klassas som 
ekonomiskt lönsamma. 

I framtiden finns det goda möjligheter att nå Boverkets krav, främst med fjärrvärme, men 
den största utmaningen föreligger att nå dessa med enbart bergvärmepump som berörs av 
primärenergifaktorn för el. Framtida utmaningar kommer ställas mot leverantörer och 
utförande för att på så sätt undvika stigande kostnader i projekten som berörs av Boverkets 
krav. Det gäller därför att hitta de lösningar som är bäst att genomföra utifrån energiaspekt, 
men även utifrån en ekonomisk aspekt där man kan erhålla rimliga återbetalningstider. 

 

 

Nyckelord: Boverkets byggregler (BBR), VVS-projektering, Från och tilluft med 
värmeväxlare (FTX), Bergvärmepump, Fjärrvärme   
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Primärenergifaktor Ett mått på hur effektivt resurser används innan 
energin når användaren 

Primärenergitalet Ett mått på en byggnads energiprestanda 

Tilluft  Luft du tar in i bostaden 
Uteluft  Luft från eller ute i det fria 
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1 INLEDNING 

Boverkets implementerade krav formges utifrån direktiv från Europeiska Unionen och är 
som grund för att entreprenörer skall använda mer klimatsmarta alternativ och bygga 
energieffektivt (Boverket, 2018 B). Examensarbetet undersöker en byggnad med namnet 
Södra utsikten, beläget i Västerås. Och hur dess energianvändning påverkas utifrån 
situationen av förändrade energikrav som upprätthålls av Boverkets byggregler. Bakgrunden 
beskriver tidigare information kring den rådande energisituationen nationellt som 
internationellt. Metoden byggs upp genom insamling av data från tidigare direktiv av 
Boverket. Energianvändning och teknisk specifikation ges utifrån IDA ICE och samråd med 
Sweco. 

1.1 Bakgrund 
De framtida energimålen som är satta av Europeiska Unionen skall bidra med 20 procent 
reducerade utsläpp till året 2020. Fortsättningsvis ska de samlade utsläppen för Europeiska 
Unionen minska med 80 till 95 procent tills året 2050. Sveriges strategi för att uppnå 
klimatmålen har utvecklats sedan 80-talet med tydliga direktiv från Sveriges riksdag. En av 
dessa förändringar som Sveriges riksdag har infört är en ny klimatlag och ett oberoende råd 
som skall utvärdera klimatpolitiken. Sveriges uttalade mål för klimatet är att reducera 40 
procent av utsläppen år 2020 jämfört med 1990 (Naturvårdsverket, 2016, ss. 6-15). Åtgärder 
för att minska växthusgasutsläppen har varit att introducera nya styrmedel vilket bidragit till 
andra teknikutvecklingar. Dessa styrmedel har varit främst att förändra koldioxid- och 
energiskatten. Bidragande faktorer till viss teknikutveckling har även grundats i 
elcertifikatssystem, investeringsbidrag och informationskampanjer. Klimatklivet 
introducerades 2015 med mål att vara ett lokalt styrmedel som ska bidra till teknisk 
utveckling och minskade koldioxidutsläpp. Den svenska regeringens mål är att introduceras 
som den ”första fossilfria välfärdsstaten” vilket kräver mobilisering av kommuner, städer och 
näringsliv. Regeringen har lanserat initiativet Fossilfritt Sverige vilket ska bidra till 
klimatansträngningar och skapa diskussion kring svårigheter och ge återkoppling till 
regeringen (Naturvårdsverket, 2017, s. 8). 

Figur 1 från Energimyndigheten illustrerar den tillförda energin från de vanligaste 
energislagen inom bostad- och servicesektorn. Mellan åren 1970 till 2015 har den totala 
energianvändningen minskat. En anledning till varierad energianvändning kan bero på 
skiftande klimat. Något som inträffade år 2010, då en kraftig ökning av elförbrukningen kom 
som en följd av kallare väder. Petroleumprodukter har reducerats kraftigt inom bostads- och 
servicesektorn sedan början av 70-talet vilket haft en positiv inverkan på energislagen 
fjärrvärme, biobränsle och el. De energibesparande åtgärderna som tilläggsisolering, 
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fönsterbyte och ökad användning av värmepump har bidragit till en minskad total 
energianvändning sett i grafen över tid (Energimyndigheten, 2017 A, s. 9). 

 

Figur 1 Tillförd energi 1970–2015 

(Energimyndigheten, 2017 A, s. 10), med tillåtelse 

I Sverige representerar sektorn för bostäder och service nära 40 procent av den totala 
energianvändningen. Energianvändningen uppgick år 2015 till 143 TWh vilket bestod av 
hushåll, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, bygg, skogsbruk och fiske. 
Serviceverksamhet utgörs till stor del av belysning, främst vid vägar, lokaler, el- och 
vattenverk. I sektorn service och bostäder består en stor del av energianvändningen av 
kategorin lokaler och hushåll vilket motsvarar nästan 90 procent (Energimyndigheten, 2017 
A, s. 9). 

Några av de direktiv som påverkar bostadssektorn:  

• Europeiska unionen med energikrav mot byggnader och produkter 
• Nya regler för nära - nollenergibyggnader 
• Ekonomiskt stöd för bostäder i specifika områden 
• Informationsmöten för hållbart byggande. 
• Solcellsstöd för installation av solceller 

(Energimyndigheten, 2017 A, s. 15) 
 

De regelverk som finns för solcellsägare, befriar en användare från skatt då effekten är 
mindre än 255 kW. Företag har sedan maj 2017 fått reducerad energiskatt från 29,5 öre/kWh 
till 0,5 öre/kWh som gemensamt med andra överskridit den totala effekten 255 kW. Bidrag 
och solcellsstöd har getts till kombinerade lösningar med batteri och panel. Där bidrag kan 
uppgå till 60 procent av de totala kostnaderna för lagringsystemet. Stödet beslutades år 2016 
i form att uppmuntra till solceller (Energimyndigheten, 2017 A, s. 16). 
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Boverkets nya implementerade energikrav har bidragit till att man förändrat hur man 
beräknar en byggnads energiprestanda. Den första förändringen infördes den 1 juli 2017 där 
specifik energianvändning slutade att användas med ett års övergångstid och ersattes istället 
av primärenergital. (Boverket, 2018 A).  

Det har tillförts ytterligare faktorer för att beräkna primärenergitalet. Den geografiska 
justeringsfaktorn ersätter de fyra olika klimatzonerna och bidrar till att varje enskild 
kommun får en egen faktor vid beräkning. Metoden att beräkna med primärenergifaktorer 
har funnits sedan 2017 och utgörs av fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas vilket 
ansatts till 1.0 medan el har en primärenergifaktor 1.6 innan förändringar (Boverket, 2018 C, 
ss. 145-146; Boverkets författningssamling, 2018 F).  

Förslagsändringar för Boverkets byggregler, regelverk och råd för byggnaders utformning och 
system (BBR), avsnitt 9, energihushållning var under våren 2018 ute på remiss. Detta för att 
kunna ta emot synpunkter om förslagen som i sin tur kommer att omarbetas både utifrån de 
synpunkter som har kommit och att Europeiska Unionens (EU) direktiv gällande byggnaders 
energiprestanda har arbetats om ytterligare. Med den nuvarande tidplanen som Boverket har 
kommer ett omarbetat förslag att skickas ut våren 2019 som sedan ska kunna börja gälla i 
mars 2020 (Boverket, 2018 A). 

Boverkets framtida remiss för året 2020 grundar sig utifrån de nya kraven från Europeiska 
Unionens (EU) direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD, som enligt Europeiska 
Unionen-rätten måste införas i de svenska lagarna. Detta direktiv beskriver bland annat hur 
kraven på energiprestanda ska definieras och krav på nära-nollenergibyggnader. Direktiven 
ska enligt Europeiska unionen finnas med i de svenska reglerna och genom att förhålla sig till 
dessa regler uppnår man därmed Europeiska unionens krav på nära-nollenergibyggnader. 
Detta direktiv ligger till grund för samtliga byggnader i Europeiska Unionen och från 
direktivet kommer de regler som förs in i lagar, förordningar och föreskrifter på olika nivåer 
(Boverket, 2018 A).  

Renovering av existerande byggnader kan ge ökad effekt i form av minskad 
energianvändning och koldioxidutsläpp vilket ligger i linje med Europeiska Unionens och 
svenska regeringens målsättning att nå minskade utsläpp. De rådande kraven som ges av 
Boverket och som fastställts av Euroepiska unionen ställer allt hårdare restriktioner mot 
byggnaders energianvändning. De krav som tagits av Boverket balanserar nutida och 
framtida energilösningar och ställer dem i direkt konkurrens med varandra. Examensarbetet 
syftar till att undersöka dessa nutida och framtida krav från Boverket och påvisa framtida 
resultat inom VVS-projekterings bransch. 
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1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur nya krav från Boverket påverkar framtidens 
VVS-projektering i ett projekt, Södra utsikten, beläget i Västerås som tillhandahålls från 
uppdragsgivaren Sweco.   

1.3 Frågeställningar 

• Vilka komponenter kan förbättra grundfallet vid användning av bergvärmepump eller 
fjärrvärme för att uppnå primärenergikraven för nollenergibyggnad? 

• Kan andra tekniska lösningar bidra till att sänka energianvändningen? 
• Vad är skillnaden mellan de nya och gamla boverkets krav? 
• Hur ser åtgärderna ekonomiska lönsamhet ut?  

1.4 Avgränsning 
Beräkningar kommer utföras på byggnad som ligger inom klimatzon tre och utvärdera 
energi- och kostnadsförändringar som påverkas utifrån tillämpningar som görs av Boverket. 
Värden som tillhandahålls av uppdragsgivare kommer att agera som grund för arbetet. 
Annan indata eller teknologi som kan användas för att bygga upp det givna klimatskalet 
kommer inte att undersökas då tidsramen för arbetet inte räcker till. 

Beräkningar av köldbryggor kommer att antas utifrån uppdragsgivarens uppskattning och 
simuleras i programvaran IDA ICE. Eventuella förändringar av köldbryggors tal kommer inte 
ske utan energieffektivisering kommer främst att behandla de tekniska produkterna samt en 
liten del av klimatskalet. 

Byggnadens klimatskal kommer inte att rekonstrueras mer än tilläggsisolering av väggar och 
förändring av fönster. Tilläggsisolering av tak samt golv kommer inte att undersökas då det 
inte ryms inom tidsramen för arbetet, vilket är satt till 10 veckor. 
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2 METOD 

I metodavsnittet ingår datainsamling och beräkningar, vilket visar uppbyggnaden av arbetet. 

2.1 IDA-ICE 
Programvaran IDA indoor climate and energy (IDA ICE) har använts för att underlätta 
beräkningar och simulationer av byggnaden. Klimatskalet har levererats i färdigt skick och 
har kompletterats med indata givet från uppstarten av byggnationen. Nya indata har därefter 
studerats utifrån direktiv från Boverket.  

För att säkerställa att inställningar som standardvärden och köldbryggor inte har andra 
värden innan uppstarten, har en kontroll skett inom programmet, IDA ICE. Därefter 
importeras IDA ICE-filen som tillhandahållits av uppdragsgivaren.  

Givna u-värden för projektet har kontrollerats, justerats och sedermera accepterats. 
Köldbryggor har diskuterats fram med uppdragsgivare om andel och därmed också 
kontrollerats att de överstämt med värden som överlämnats i IDA ICE- filen. 

När IDA ICE-filen har stämt överens med givna värden har en simulering utförts. Resultatet 
från simuleringen importerades därefter till Excel. Denna fil benämns nu som Grundfallet då 
den kontrollerats och eventuella felvärden i den importerade filen, har korrigerats. Därefter 
har byggnadens data kontrollerats med u-värden på väggar, tak och golv, så att de har 
uppfyllt kraven för flerbostadshus givet av Boverket. När byggnaden har stämts av, påbörjas 
ytterligare justering av klimatskalet för att sänka energianvändningen. 

2.1.1 Energiåtgärder 

Justering av isolering har utförts som energieffektiviseringsåtgärd i programmet IDA ICE. 
Simulering av förändrad isolering i IDA ICE har genomförts för att få fram hur stor 
energianvändningen är på årsbasis. Därefter har en livscykelkalkyl beräknats för att se den 
ekonomiska skillnaden mellan det tidigare fallet och det nya.   

Ett andra försök att reducera energianvändningen har varit att förändra fönster för 
byggnaden. Vilket har utförts i två omgångar. När u-värdet förändrats gjordes en simulering 
med enbart denna som förändring för grundfallet. Detta för att urskilja eventuella skillnader 
från tidigare simulerat fall. Resultaten från IDA ICE sparas och används senare i beräkning 
av ekonomiska beräkningar. 

Ett annat försök till att minska energianvändningen är att använda sig av från- och 
tilluftssystem med värmeväxlare (FTX) med likadana förutsättningar som för frånluftssystem 
med värmeväxlare (FX). Detta har ändrats genom inställningar i IDA ICE och sedan 
simulerats för att få den nya energianvändningen. I detta fall har bara FTX med 
plattvärmeväxlare beräknats eftersom det är ett flerbostadshus med lägenheter och att 
undvika att luften från olika lägenheter blandas. Budgetpris för FX och FTX med 
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ventilationskanaler för tilluft har hämtats från företaget IV produkter och används vid 
jämförelser i livscykelkostnadskalkylen (LCC). 

För att utföra ekonomiska kalkyler vid jämförelse av FX- och FTX-system har längden för 
byggnadens frånluftskanaler (FX-systemet) beräknats. Ett antagande har gjorts att längden 
till tilluften är lite längre än två gånger frånluften utifrån diskussion med uppdragsgivare. 
Resultatet har sedan lagts in i Excel där priser har hämtats in för de olika rördimensionerna. 
Utifrån sammanställningen har påslag för den totala längden och därmed även priset gjorts. 
Detta för att presentera en bättre riktlinje för kostnaderna.  

Ett ytterligare försök att minska energianvändningen har varit att installera solpaneler. För 
att kunna dimensionera solpanelerna till byggnaden användes först programmet IDA ICE för 
att ta fram den totala energianvändningen på månatlig basis. Därefter hämtades information 
om kompletta paket av solceller från Vattenfall in för att dessa paket ska kunna testas i 
programmet PVGIS. Varje paket testades var för sig och gav i sin tur en uppskattad 
energiproduktion från just det solcellspaketet. Därefter utvärderades varje solcellspaket 
genom att dess energiproduktion jämfördes med uppskattat energibehov på månatlig basis. 
Energibehovet som valdes motsvarade användningen av el för de tre kategorierna 
uppvärmning och el till fläktar som inhämtats från IDA ICE simuleringen, samt övrig 
fastighetsel som fåtts av Sweco. För att undvika en situation då mer el produceras via 
solceller än vad behovet av el är, valdes det solcellspaket som bäst täckte behovet av energi 
under den månad då energianvändningen var som lägst. Resultat om optimal vinkel och 
lutning har getts utifrån simulering med PVGIS. Därefter har LCC-kalkyler beräknats för att 
jämföra den ekonomiska lönsamheten. PVGIS som är ett webbaserat program användes vid 
simulering för att få fram information om hur stor elproduktion är. Detta kan regleras genom 
att ändra parametrar som effekt, position, verkningsgrad, lutning och riktning för 
solcellsanläggningen. I PVGIS går det även att simulera vilken riktning och lutning som är 
optimalt för den valda platsen. 

2.2 Ekonomiska beräkningar 
De ekonomiska kalkylerna har beräknats genom att använda sig av livscykelkostnad (LCC) 
och återbetalningstid (Pay-off). Dessa ekonomiska beräkningar kan göras efter att justeringar 
har genomförts i IDA ICE och den nya energianvändningen har simulerats.  

För att utföra LCC-kalkyl och beräkna återbetalningstiden har månadsavgift för fjärrvärme i 
Västerås tagits. Dessa togs från företaget Mälarenergi. Därefter har ett snitt över året 
beräknats i Excel. Pris för el har hämtats från Vattenfall och har varit ett sammanställt 
snittpris. Till detta har elcertifikat, energiskatter samt ett eget pålägg adderats. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Arbetet har kompletterats med tidigare studier som kan inbringa information nödvändig för 
att säkerställa resultats trovärdighet och relevans. Litteraturstudien omfattar vetenskapliga 
artiklar och rapporter som berör arbetets intresseområde. Energi och klimatpåverkan är 
begrepp som relateras nära till varandra, litteraturstudien ska underlätta för läsaren att 
förstå resultatet av energieffektivisering.  

3.1 Boverket remissbeslut 
Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (Boverket) har framfört förslag till 
nya regler 2020. Dokumentet presenterar bakgrund kring nära-noll med hänsyn till nära 
nollenergidefinition. Energikrav för primärenergital enligt dokumentet specificerar krav för 
flerbostads-, lokaler samt småhus. De redovisade kraven för primärenergital visas i Tabell 1 
(Näslund). Redovisning av siffrorna visar maximalt tillåtna värde för primärenergitalet.  

Enligt den remiss som publicerats av Boverkets författningssamling för flerbostadshus, så får 
tillägg göras med 40*(qmedel-0,35) för primärenergitalet. Men endast i de fall tempererad 
golvyta (Atemp) är 50 kvadratmeter eller större och där flerbostadshuset består till minimum 
50 procent lägenheter.  Ytterligare faktorer kräver en boarea om högst 35 kvadratmeter och 
uteluftsflödet i en temperatur reglerat område överstiger flödet 0,35 l/s per m2 (Boverkets 
författningssamling, 2018 F, s. 3). Ett av flera förslag som getts från Boverket är att införa 
krav på redovisning av utsläpp från växthusgaser från en byggnad. Det finns för närvarande 
inga krav, varken under byggandet eller under användning. Klimatdeklaration uppges vara 
en del av att reducera utsläppen av växthusgaserna samt öka medvetenheten (Boverket, 2018 
D, s. 12).  

Tabell 1 Energikrav, primärenergital  

 Gällande krav [kWh/m2, år] Förslag [kWh/m2, år] 
Småhus 90 80 
Flerbostadshus 85 78 
Lokaler 80 65 

(Näslund, s. 5), med tillåtelse 

Boverket har ett förslag för primärenergifaktorer vilket uppges i remissen för 2020 
(Boverkets författningssamling, 2018 F, s. 4). Tabell 2 presenterar primärenergifaktorn och 
är den mängden använd primärenergi dividerat med en levererad energimängd (Gullberg & 
Ingelhag, 2017). 
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Tabell 2 Primärenergifaktorer  

Energislag Gällande värde Förslag 
El 1,6 1,85 
Fjärrvärme 1,0 0,95 
Komfortkyla 1,0 0,62 
Biobränsle 1,0 1,05 
Olja 1,0 1,09 
Gas 1,0 1,11 

(Näslund, s. 11), med tillåtelse 

Den högst tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) uppgår enligt 
Boverket för flerbostadshus till 0,35 (Boverkets författningssamling, 2018 F, s. 3). Tabell 3 
visar det nuvarande värmekoefficienten (Um) och det kommande år 2020 (Näslund, s. 7). 

Tabell 3 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient  

 Gällande [W/m2, K] Förslag 2020 [W/m2, K] 
Småhus 0,35  0,30 
Flerbostadshus 0,40 0,35 
Lokaler 0,60 0,40 

(Näslund, s. 7), med tillåtelse 

 

3.1.1 Nollenergibyggnader 

För att förstå betydelsen av en nollenergibyggnad har Hampus Hedin och Yusuf Hergul valt 
att studera innebörden av konceptet nationellt som internationellt. Arbetet presenterar att 
det finns en mängd olika sätt att beskriva mängden energi en byggnad använder. 
Internationellt använder Frankrike sig enligt Benoit Jehl för att beskriva 
primärenergianvändning (Hedin & Hergul, 2012). Enligt företaget Mölndalenergi är 
primärenergi den energi som finns inom en naturresurs och som inte genomgått någon 
konvertering utförd av någon människa (Molndalenergi). Sverige har bestämt att den 
använda energin är den energi som är bunden till en byggnad. De nuvarande kraven som är 
givna från Boverket presenterar att energianvändningen ska vara under 85 kWh/ m2 Atemp, år, 
2017 samt under 78 kWh/ m2 Atemp, år, 2020 för att benämnas som nollenergibyggnad 
(Näslund, s. 5). 

3.2 Bergvärmepump 
För att förbättra en byggnads energianvändning, så kan man installera en bergvärmepump 
vilket kan bidra till lägre energikostnader. I boken Bergvärme på djupet beskrivs 
förutsättningarna för att uppnå möjligheten till att spara energi. Enligt boken behövs det 
systemlösningar som ger en hög temperatur på den kalla sidan respektive låg temperatur på 
den varma sidan i kompressorn. Detta medför ett bra coefficient of performance (COP) som 
är en bergvärmepumps effektivitet. Kostnadsjämförelse mellan befintlig elvärme eller 
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oljepanna satt mot bergvärmepump visar att driftkostnaden kan reduceras och därmed 
investeringen avbetalas. Dessa aspekter medför att en byggnad totala kostnad kan minskas 
för att upprätthålla samma värmebehov (Björk, o.a., 2013, ss. 13-31). 

Ett tidigare arbete har utvärderat en befintlig byggnad för att energieffektivisera dess värme-, 
ventilation- och sanitetsystem (VVS) i Stockholmsområdet. Huset uppges ha en hög 
energianvändning på årsbasis som uppgått till 38 500 kWh/år vilket har varit fördelat på 
tappvarmvatten, elanvändning samt värme via pelletspanna. Enligt arbetet framgår det att 
husets största energianvändning 30 000 kWh/år har skett via uppvärmning genom pellets 
som har en energikostnad 0,65 kr/kWh. Huset är byggt 1952 och är isolerat av 10 cm sågspån 
i taket. Ett förslag som framkommer i arbetet för att uppnå reducerad energianvändning är 
att installera en bergvärmepump vilket modellen Nibe F1226 med en investeringskostnad på 
190 267 kr valts (Cicek, 2018). Teknisk specifikation om värmepump NIBE F1226 visar att 
modellen kan erhålla årsvärmefaktor (SCOP) på 3,3 till 4,6 beroende på temperaturskillnader 
(Nibe, 2018, s. 10). Dimensioneringen är satt att klara 70 procent av det högsta 
energibehovet med ett borrhål gjort ned till 200 meter. Resultatets livscykelkostnad 
presenterar ett negativt belopp på 43 000 kronor, avbetalningstid på 13,4 år och med satt 
ränta till 5 procent och kalkyltid, 15 år (Cicek, 2018). Det undersökta arbetet har jämförts 
med ett pelletssystem och visar likvärdiga kalkyltider. Enligt totalmetodiken kan kalkyltiden 
för en bergvärmepump uppgå till 25 år. Något som kan påverka ekonomiska beräkningar på 
det undersökta objektet (Belok, 2017). 

3.3 Energieffektiva flerbostadshus 
Ett arbete av Fabian Ericson och Sara Knutas belyser vad som krävs för de framtida 
minikraven enligt Boverkets specifika energianvändning. Arbetet syftar till att projektera om 
ett flerbostadshus, Sommarslöjan i Högstorp, Växjö till dess det kan uppnå kommande 
kraven från Boverket. Arbetet grundar sig att alla byggnader som byggs efter 2020 skall vara 
nära nollenergibyggnader. Den rådande situationen för ”Sommarslöjan” beskriver en specifik 
energianvändning på 69,2 kWh/m2 Atemp, år vilket med hjälp av att tilläggsisolera väggar, 
vindbjälklaget och grund, reducerat energianvändning till 63,1 kWh/m2 Atemp, år. Arbetet 
framhåller svårigheten att uppnå kraven kostnadseffektivt med tillgänglig teknik på 
marknaden. En slutlig reducering av den specifika energianvändningen 63,1 kWh/m2 Atemp, 
år till 39 kWh/m2 Atemp, år sker genom ökad temperaturverkningsgrad i ventilationssystemet, 
minskade köldbryggor och installation av solpaneler på byggnadens tak. (Knutas & Ericson, 
2017, s. 3). 

Ett tidigare arbete av Ahmed Ghafel använder sig av kalkylränta satt till 5 procent för LCC-
kalkyl. Resultaten visar att en livslängd på 31 år krävs för energieffektiviseringsåtgärderna 
enligt paket 1 (solceller, FTX, fönster och tilläggsisolering) skall göra vinst. Om kalkylränta 
uppgår till 8 procent förfaller livslängden att vara mellan 100–200 år innan man uppnår 
lönsamhet. En stor anledning till hög energianvändning i byggnaden påstås vara på grund att 
ventilationen inte utnyttjar värmeåtervinning. Kraven från boverket kan uppnås med de 
reduktioner som presenteras i arbetet, men att de kan vara ekonomiskt olönsamma med en 
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ökad kalkylränta. Payback-metoden presenterar en återbetalningstid på 15–15,4 år vilket 
påvisar att det krävs investering på 50–52,5 Mkr för att uppnå lönsamhet (Ghafel, 2018). 

Ett arbete av Anders Levay och Olof Roos undersöker energieffektiviseringsmöjligheterna till 
ett flerbostadshus. Det studerade objektet är bostadsrättsföreningen Lillåudden 3 som består 
sammanlagt av 44 lägenheter. Byggnaden etablerades 2005 och har en energianvändning av 
fjärrvärme till uppvärmning och tappvarmvatten som genomsnittligen ligger kring 744,1 
MWh/år.  Rapporten belyser energieffektiviseringsåtgärder som återvinning av värmen i 
lägenheternas frånluft som en viktig parameter för att spara pengar. Resultatet från att sänka 
minsta tillåtna temperatur från 15 °C till 10 °C i fastighetens garage ger en effekt av sänkt 
energikonsumtion på 22,6 MWh/år vilket motsvarar en årlig ekonomisk besparing på 12 500 
kronor och minskade koldioxidutsläpp på 1900 kg/år. För att återanvända frånluften 
undersöks förutsättningar att installera värmepump, kylbatteri och rördragning. Resultatet 
från att installera två värmepumpar (NIBE F1345-30, Thermia Mega S) visar sig kunna ge en 
maximal besparing på 1,4 miljoner kronor och som minst 120 tusen kronor (Levay & Roos, 
2018, ss. 2-3,17-27). 

3.3.1 Isolering 

Ett arbete av en tidigare student har undersökt energieffektiviseringsåtgärder för 
kontorsfastigheten ”Kontorslimpan”. Den undersökta byggnaden är 876 kvadratmeter stor 
och är byggd år 1973. Arbetet presenterar förslag på energieffektivisering som kan bidra till 
lägre energianvändning på ett kostnadseffektivt sätt. En av de främsta möjligheterna till 
reduktion av energianvändning presenteras att vara tilläggsisolering (Mäki, 2018, ss. 1-
2,12,32-43). 

3.3.2 Fönster 

Ahmed Ghafel studerar ett objekt i Umeå. Arbetet har som syfte att minska den specifika 
energianvändningen vid renovering av ett Lamellhus och att beskriva de restriktioner som 
finns utgivet av Boverket för att undersöka hur kommande krav kan uppnås av 
flerbostadshuset. Enligt arbetet måste det totala u-värdet reduceras från 0,4 till 0,35 W/m2 
vilket innebär att energieffektiviseringar måste genomföras. Den nuvarande specifika 
energianvändningen för lamellhuset uppgår till 187,4 kWh/m2 Atemp, år utan köldbryggor och 
luftläckage. Lamellhuset skall reduceras till 70 kWh/m2, Atemp, år för att uppnå Boverkets 
krav för nära nollenergibyggnad. Flerbostadshuset uppgår till tre våningar varav ett garage. 
En del av arbetet för att uppnå kraven från Boverket har varit att se över u-värdena vilket 
presenteras i arbetets resultatavsnitt. Byte av fönster resulterade i ett minskat u-värde från 
3,1 till 0,8. Innan bytet satt det två glas fönster vilket bytts mot tre glas fönster. Ett slutgiltigt 
u-värde på 0,268 uppnås genom att reducera: Långfasader, gavelfasader, vindbjälklag, 
källargolv, källarvägg, fönster och dörrar. Dessa bidragande faktorer som gjorts enligt paket 1 
(solceller, FTX, fönster och tilläggsisolering) har bidragit till reduktion av ventilation med 50 
kWh/m2 Atemp, år samt den största posten fönster, 56,9 kWh/m2 Atemp, år (Ghafel, 2018).  
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3.3.3 Från-, tilluftssystem med värmeväxlare (FTX) 

Referensobjektet använt i arbetet för Daron Qader och Mariam bel Fdhila är en fiktiv 
byggnad med förutsättningar som ett tidigare studerat objekt från rapporten Ett hus fem 
möjligheter. Byggnaden placeras i fyra olika städer, från norr i Kiruna till Ystad i söder samt 
Örebro och Stockholm i mellan Sverige. Där FTX-system har undersökts och jämförts med 
FX-system. Arbetet fokuserar till att minimera totala kostnader och -energianvändningen. 
Den totala energianvändningen uppgår till 154 kWh/m2 vilket inkluderar uppvärmning, 114 
kWh/m2 och tappvarmvatten, 40 kWh/m2 (Qader & Fdhila, 2018, ss. 20-27). Ett 
bostadsaggregat av Recom har en värmeväxlare som kan uppnå verkningsgrad på 98 procent 
då produkten använder sig av trekantiga kanaler och har en placering vilket gör att varje 
inkommande kanal med sval uteluft omsluts av tre kanaler som är parallella och går i motsatt 
riktning med uppvärmd frånluft (Rec indovent, s. 8). 

Stockholmsområdet visar att en kostnadsbesparing, 57 250 kr/år är möjlig att uppnå för 
FTX-system då livslängden, 40 år, nuvärdesfaktor, 23,1 och internräntan 3 procent överstigs 
för byggnaden. FX-systemet besparar 42 930 kr/år med livslängden, 15 år, nuvärdesfaktor, 
11,9 antas för byggnaden (Qader & Fdhila, 2018, s. 38). Resultaten från Stockholm har en 
tydlig presentation att temperaturverkningsgraden, 100 procent för FTX-systemet med 1 
gram uppfuktning, motsvarar entalpiverkningsgrad 77 procent. Entalpiverkningsgrad, 62 
procent i förhållande till temperaturverkningsgrad ger 80 procent. Den totala besparingen 
under hela livstiden för FTX-system visar en stabil års besparing (30-50tkr), jämförbar med 
FX i alla undersökta regioner förutom Ystad, där FX besparar 90 000 kr årligen i jämförelse 
mot FTX, cirka 50 000 (Qader & Fdhila, 2018, ss. 42-43). 

3.3.4 Solceller  

Som ett komplement till ett flerbostadshus kan det vara lönt att installera solceller vilket kan 
ha en reduktion av 13 kWh/m2 Atemp, år. Resultat från ett tidigare arbete visar en 
återbetalningstid på 15,4 år genom att använda sig av payback-metoden (Ghafel, 2018). 

I rapporten Nära-noll-energi-byggnaders energianvändning delrapport två, analyseras hur 
primärenergitalet varierar i ett flerbostadshus med alternativ som fjärrvärme och 
bergvärmepump med en årsvärmefaktor på 2,5. Fjärrvärme med integration av solceller i ett 
flerbostadshus kommer bidra till att solceller används för fastighetsel.  Tabell 4 visar 
kombination bergvärmepump med solceller. Det bidrar istället till att el från solceller 
används för uppvärmning och fastighetsel. Simulering med fjärrvärme utan solceller 
resulterar i ett primärenergital på 62 kWh/m2 medan beräkning av bergvärmepump visar ett 
primärenergital på 41 kWh/m2 och med en årsvärmefaktor, 2,5. Detta visar att kraven 
uppnås både för kraven 2017 på 85 kWh/m2 och 2020 på 78 kWh/m2. Rapporten presenterar 
att om man väljer att installera ett solcellssystem på 20 kW, 40 kW, 60 kW, 80 kW eller 100 
kW sjunker primärenergitalet till 59 kWh/m2 för samtliga storlekar av solcellssystem, vilket 
är en minskning med cirka 4,8 procent. Vid installation av solceller med likadana effekter 
som ovan, tillsammans med en bergvärmepump sjunker istället primärenergitalet från 41 
kWh/m2 till 33, 30, 29, 28 respektive 28 kWh/m2. Utifrån solcellssystem 100 KW skulle detta 



12 

betyda en minskning av primärenergitalet med cirka 32 procent (Thygesen, Eriksson, 
Gustafsson, & Karlsson, 2015). 

Tabell 4 Sol: fjärrvärme, bergvärme 

 Fjärrvärme [kWh/m2] Elvärme [kWh/m2] 
Utan solenergisystem 62 41 
Solcellssystem 20 kW 59 33 
Solcellssystem 40 kW 59 30 
Solcellssystem 60 kW 59 29 
Solcellssystem 80 kW 59 28 
Solcellssystem 100 kW 59 28 

(Thygesen, Eriksson, Gustafsson, & Karlsson, 2015, s. 25), med tillåtelse 

Som ett uppmuntrande till solceller finns solcellsstöd som söks via Boverket, för företag och 
offentliga organisationer innan installation av solcellspaneler påbörjas. Detta stöd kan ge 
bidrag uppemot 30 procent innan 8 maj 2019 därefter reduceras stödet till maximalt 20 
procent av installations- och arbetskostnaderna (Energimyndigheten, 2018). 
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4 AKTUELL STUDIE 

Aktuell studie beskriver det studerade objektet, Södra utsikten och dess uppbyggnad i 
programmet IDA indoor climate and energy (IDA ICE). Avsnittet kommer även att 
presentera investeringskostnader för: fönster med olika u-värden, byte från frånluft med 
värmeväxlare (FX) till från och tilluft med värmeväxlare (FTX) samt med 
kanalsystemkostnader, tilläggsisolering samt pris för ett komplett solcellssystem.  

Livscykelkostnad beräkningar (LCC) kommer att utföras i följande ordning: isolering, 
fönster, FTX och solpaneler. Till dessa LCC-kalkyler undersökts även dess återbetalningstid 
(Pay off). Priser för olika förbättringsåtgärder har tillhandahållits från olika leverantörer och 
används vid beräkning av LCC-kalkyler och presenteras i samband med 
investeringskostnaderna. 

Beräkningar av fönster kommer att utföras med u-värdena 0,9 och 0,8 W/m2, K som sedan 
kommer att jämföras med u-värdet 1,0 W/m2, K som det är i grundfallet för att visa eventuell 
energiförbättring för lösningen. Förbättringsåtgärd FTX testas i kombination med 
tilläggsisolering, bergvärmepump och fjärrvärme samt bergvärme och fjärrvärme enskilt. 
Solceller undersökts i fallet bergvärmepump med fjärrvärmespets och enskilt för 
bergvärmepump. Undersökningar med tilläggsisolering kommer att sammanfatta fallet 
bergvärmepump med fjärrvärmespets och enskilt för fallen bergvärmepump och fjärrvärme.  

Slutgiltig beräkning av primärenergital utförs med primärenergifaktorn för visa förändringen 
av energianvändningen som uttrycks per kvadratmeter, och är gällande för flerbostadshus. 
Dessa jämförs sedan mot Boverkets gamla krav. 

4.1 Beskrivning av studieobjektet 

 

Figur 2 Södra utsikten 

Figur 2 är objektet som ligger till grund för arbetet. Det är ett flerbostadshus beläget i 
Västerås och består av en total golvyta på 2360 kvadratmeter. Byggnaden är uppbyggd i IDA 
ICE med fyra våningsplan för lägenheter samt ett plan för källare. Temperaturen i 
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flerbostadshuset är satt till 21 °C samtidigt som utrymmen som förråd, trapphus, fläktrum 
och undercentral erhåller en temperatur till 18 °C, garage sätts ouppvärmt. 

4.2 Uppbyggnad i IDA ICE, Södra utsikten 

 

Figur 3 Södra utsikten, IDA ICE 

Klimatskalet har färdigställts av uppdragsgivaren i programvaran IDA ICE där CAD-ritning 
har lagts som grund för att lokalisera fönster, dörrar samt design av resterande byggnaden. 
U-värden för fönster, dörrar, tak, väggar har beräknats i IDA ICE. Från byggnaden 
beräknades det genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten till 0,35 W/m2, K. 

Den färdigställda byggnaden presenteras i Figur 3. Energiberäkning har gjorts för att 
visualisera byggnadens energianvändning på årsbasis. Detta uppgår till 176 962 kWh/år och 
medför att byggnadens specifika energianvändning är 75 kWh/m2 Atemp, år. Schablonvärden 
används för att genomföra energisimulering i programvaran IDA ICE. 
Varmvattenförbrukningen är satt till 25 kWh/m2, år enligt riktlinjer från Sveby för 
flerbostadshus (Levin, Sveby, 2016). Schablonvärde för vädringsförluster uppgår till 4 
kWh/m2, år, också i enlighet med Sveby och har använts i IDA ICE för ventilation (Levin, 
Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, 2009, s. 12). För uppvärmning varmvatten 
och el till fläktar har ett förlusttillägg adderats efter simuleringen i IDA ICE som satts till 10, 
15 respektive 50 procent.  

4.3 Grundfall, Södra utsikten 
Följande avsnitt introducerar använda u-värden för arbetet. Tabell 5 visar inmatade u-värden 
för byggnaden innan påverkan av Boverkets nya krav. Dessa u-värden har presenterats av 
uppdragsgivaren och visar att det största u-värdet är mellanbjälklaget. Uppbyggnad av 
yttervägg, innervägg samt glaskonstruktion finns tillgängligt i Bilaga 4 och är faktorer som 
förändras i förbättringsåtgärderna. Bergvärmepump har beräknats med ett COP värde på 2 
efter att ha samtalat med uppdragsgivare.  
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Tabell 5 U-värden, IDA ICE 

U-värden [W/m2, K] 
Ytterväggar 0,1434 
Innerväggar 0,6187 
Mellanbjälklag 1,366 
Yttertak 0,09424 
Bottenbjälklag 0,2156 
Glaskonstruktion 1 
Dörrkonstruktion 1,085 

4.4 Kostnadskalkyl 
Avsnittet presenterar kostnader för aggregat, kanalsystem, solceller, fönster och isolering. 
Kostnadskalkyl används som underlag för att presentera livscykelkostnad och ger en 
överskådlig presentation av de investeringar som berörs vid installation av teknisk 
utrustning.   

4.4.1 Tilläggsisolering 

Prisförslag för tilläggsisolering med lambdavärdet 0,036 W/m, K har tagits in för arbetet och 
har getts från leverantören Isover. Kostnad för produkten träregelrulle uppgår till 40 kr per 
kvadratmeter vilket presenteras i Tabell 6 (Dehlin, 2019). Vid beräkningar av 
livscykelkostnad har en ränta på 4 procent och kalkylränta på 40 år använts (Belok, 2014). 
Teknisk specifikation kring isolering finns i Bilaga 5.  

Tabell 6 Investeringskostnad, isolering 

Produkt Investeringskostnad [kr/m2] Mått [mm] 
Träregelrulle 36, c600, Isover 40 70x560 
 

4.4.2 Fönster 

Prisförslag för pvc sidohängt och fast fönster har tagits in för arbetet. Dessa har utifrån 
Kronfönsters hemsida visat prisbild för 2- och 3-glasfönster med u-värde 0,8, 0,9 och 1,0 
W/m2, K, som är grundfallet. Storlek 1x2,2 meter har angetts som ett fast fönster för vilket 
det inte funnits öppningsbara i önskade storleken. Investeringskostnaden för varje enskilt 
fönster i grundfallet med u-värde 1,0 presenteras i Tabell 7. 

I Tabell 8 presenterar investeringskostnaden för att använda fönster med u-värde 0,9 W/m2, 
K och Tabell 9 för u-värde 0,8 W/m2, K och är presenterad på liknande sätt. Vid beräkningar 
av livscykelkostnad har en ränta på 4 procent och kalkylränta på 40 år använts (Belok, 2014). 

Produktserie Avans har använts från Kronfönster vid uppskattning av investeringskostnader 
för 2-glas- och 3-glasfönster. Dessa använder antingen fast fönster (fast) till tre öppningsbara 
(3-luft) (Kronfönster, A; Kronfönster, B). 
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Vid investeringskostnadsförslag för u-värde 0,8 W/m2, K, har produktserien Polaris från 
Kronfönster använts där de använder sig av 3-glasfönster (Kronfönster, C). 

Tabell 7 Investeringskostnad, fönster u-värde 1,0 

Produkt Storlek fönster [m] Investeringskostnad [kr] Antal [St] 
Avans: Inåtgående fönster, 1-luft, 2-glas 1 x 0,5 2009 8 
Avans: Inåtgående fönster, 1-luft, 2-glas 1,8 x 1,5 6518 36 
Avans: Inåtgående fönster, 2-luft, 2-glas 1,2 x 1,5 3861 70 
Avans: Fast fönster, 1-luft, 2-glas 1 x 2,2 2829 35 

 

 

Tabell 8 Investeringskostnad, fönster u-värde 0,9 

Produkt Storlek fönster [m] Investeringskostnad [kr] Antal [St] 
Avans: Inåtgående fönster, 1-luft, 3-glas 1 x 0,5 2434 8 
Avans: Inåtgående fönster, 1-luft, 3-glas 1,8 x 1,5 6309 36 
Avans: Inåtgående fönster, 2-luft, 3-glas 1,2 x 1,5 4910 70 
Avans: Fast fönster, 1-luft, 3-glas 1 x 2,2 3996 35 

 

Tabell 9 Investeringskostnad, fönster u-värde 0,8 

Produkt Storlek fönster [m] Investeringskostnad [kr] Antal [St] 
Polaris: Inåtgående fönster, 1-luft, 3-glas 1 x 0,5 2294 8 
Polaris: Inåtgående fönster, 1-luft, 3-glas 1,8 x 1,5 7948 36 
Polaris: Inåtgående fönster, 2-luft, 3-glas 1,2 x 1,5 4908 70 
Polaris: Fast fönster, 1-luft, 3-glas 1 x 2,2 4261 35 

4.4.3 Från-, tilluftssystem med värmeväxlare (FTX) 

Prisspecifikation för FTX samt det tidigare systemet FX som används i Södra utsikten ges i 
Tabell 10. Priserna är givna från leverantör IV produkt. Teknisk specifikation om FTX-
systemet ges i Bilaga 6 (Strand, 2019). 

Längd för kanalsystem har tagits från byggnadens AutoCAD-modell för frånluftsystemet. 
Eftersom frånluft vanligen har ett kortare kanalsystem än tilluft, har ett tillägg adderats till 
beräkningen och uppgår till 20 procent. Detta tillägg har tagits i samråd med handledare. 
Priser för kanalsystemen har hämtats från Wikells som sammanställer teknisk ekonomiska 
installationer inom VVS (Wikells, 2019, ss. 1-3). Vid beräkningar av livscykelkostnad har en 
ränta på 4 procent och kalkylränta på 40 år använts (Belok, 2014). Tabell 11 presenterar 
sammanställningen av kanalsystemen och dess totala investeringskostnad. Första kolumnen 
visar dess produktnummer och storlek uttryckt i millimeter. Andra kolumnen presenterar 
den totala längden från varje dimension av rör som använts vilket har multiplicerats med 
listpriset för en meter, för att redovisas i tredje kolumnen investeringskostnad.  

 



17 

Tabell 10 Investeringskostnad, aggregat 

Produkt Investeringskostnad [kr] 
Ecoheater, aggregat 210 000 
FTX, aggregat 225 000 

 

Tabell 11 Investeringskostnad, kanalsystem 

Kanalsystem, storlek [mm] Längd [m] Investeringskostnad [kr] 
V0501203, 100 208,7 731,04 
V0501204, 125 136,1 919,02 
V0501206, 200 226,5 1 588,56 
V0501207, 250 25,4 1 276,72 
V0501208, 315 28,3 1 252,56 
V0501209, 400 12,1 638,61 
V0501211, 630 16,3 1 015,96 
V0901102, 400x400 2,5 812,13 
V0901102, 450x400 1,6 812,13 
V0901103, 550x400 1,5 1 086,27 
V0901104, 650x400 0,8 1 139,6 
V0901106, 750x600 2,5 1 496,53 
Totalt: 662,3 12 769,13 
Tillägg 20 %: 795 15 323 

 

4.4.4 Dimensionering och investeringskostnader, solceller 

Som ett tillägg till bergvärmepump och fjärrvärme, har komplement med solceller tagits med 
i beräkning. Beräkning av solceller har skett genom att använda den simulerade månatliga 
energianvändningen i IDA ICE och jämföra mot den månatliga elproduktionen från solceller. 
Solcellerna dimensioneras enligt månaden med lägst energianvändning för att undvika 
faktorn att sälja el vid överproduktion. Månad med lägst energianvändning enligt 
programvara IDA ICE är juli. Solcellerna har dimensionerats till storleken 13,2 kW som då 
täcker en stor del av energianvändningen i juli för de tre kategorierna uppvärmning, övrig 
fastighetsel samt el till fläkt. Detta visas enligt Figur 4. Livscykelkostnads kalkyl har 
upprättats för två olika scenarion, med och utan solceller för att indikera om installation kan 
vara lönsam. Vid beräkningar av livscykelkostnad har en ränta på 4 procent och kalkylränta 
på 25 år använts (Solcellskollen, 2019). 

Bilaga 1 visar optimal lutning för Västerås som ger 43° lutning på solcellspanelerna med 
riktningen -2° enligt programvaran PVGIS (JRC European commission). Tabell 12 
presenterar installationskostnaden för att använda sig av ett solcellspaket. 
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Figur 4 Dimensionering, solceller 

 

Tabell 12 Installationskostnad, solceller 

Produkt: Investeringskostnad: Kostnad med solcellsstöd 20 % 
Solpaneler: Jinko 330/280 W 246 000 kr 196 800 kr  

 

I solcellspaket 13,2 kW, 40 solpaneler som förses av Vattenfall för 80 kvadratmeter ingår ett 
komplett paket för att installera solceller på tak (Vattenfall, B). Detta inkluderar: 

• Solpaneler   
• Installation och transport av produkt 
• Växelriktare 
• Optimerarare för effekt 
• Säkerhetsbrytare 
• Inkopplingslåda samt installationsmaterial 

4.5 El- och fjärrvärmeavgifter 
För att göra det möjligt att utföra LCC-kalkyler och ekonomiska beräkningar krävs det ett 
elpris. Priset på el har hämtats från Vattenfall som sammanställt snittpriset för el under 2018 
i zon 3, södra Mellansverige. Priserna baseras på Vattenfalls inköpspris med påslag för 
elcertifikat och ett eget påslag. Till detta kommer även tillägg för energiskatter på 43,38 
öre/kWh inklusive moms (Vattenfall, 2018 C). För att få en marginal till eventuella avvikelser 
och felaktigheter har ett påslag på 5 procent lagts till (Vattenfall, A). Det totala elpriset med 
påslag visas i Tabell 13.  
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Tabell 13 Elpris 

Elpris [öre/kWh] 55,57 
Energiskatt [öre/kWh] 43,38 
Moms 25 % 13,9 
Totalt elpris [öre/kWh] 112,8 
5 % påslag [öre/kWh] 118 

 

Fjärrvärmepriset har hämtats från Mälarenergi som förser Västerås med fjärrvärme och 
redovisas i Tabell 14. Priset har beräknats genom att räkna ut snittpriset för fjärrvärme under 
året och sedan addera ett påslag på 5 procent för eventuella osäkerheter i prisutvecklingen 
(Mälarenergi). 

Tabell 14 Fjärrvärmepris 

Månad Basenergi 
[kr/MWh] 

Januari 660 
Februari 660 
Mars 595 
April 595 
Maj 595 
Juni 192 
Juli 192 
Augusti 192 
September 595 
Oktober 595 
November 595 
December 660 
Snitt/månad 510,5 
5 % påslag 536 

 

4.6 Livscykelkostnad och återbetalningstid 
I Formel 1 beräknades genom att ett adderas med kalkylräntan (r) och upphöjt med 
investeringens ekonomiska livslängd (n), subtraherat med ett och slutligen dividerat med 
yttrycket kalkylränta multiplicerat ett, adderat kalkylränta, upphöjt livslängden (n) (Nilsson 
& Persson, 1991, s. 58). 

Formel 1 Nuvärdesfaktor 	

𝑃# =
(1 + 𝑟)* − 1
𝑟 × (1 + 𝑟)*

	

(Nilsson	&	Persson,	1991,	ss.	70-72)	

 Beräkning av LCC utförs genom användande av nuvärdesfaktorn. LCC total beräknas genom 
att addera investeringen med livscykelkostnaden för energi, underhåll samt övrigt och 
restvärdet subtraheras (Energimyndigheten, 2011). 
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Formel 2 Livscykelkostnad, energi  

𝐿𝐶𝐶@*@ABC = Å𝑟𝑙𝑖𝑔	𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 × 𝑃#	[𝑘𝑟] 

(Jernkontoret) 

 

Formel 3 Livscykelkostnad, underhåll  

𝐿𝐶𝐶R*S@ATåVV = 𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙	𝑝𝑒𝑟	å𝑟 × 𝑃#	[𝑘𝑟] 

(Jernkontoret) 

 

Formel 4 Livscykelkostnad, övrigt  

𝐿𝐶𝐶ö\ACB] = Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟	𝑝𝑒𝑟	å𝑟 × 𝑃#	[𝑘𝑟] 

(Energimyndigheten, 2017 B, s. 5) 

 

Formel 5 Livscykelkostnad, Återstående värde  

𝐿𝐶𝐶A@`] = 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 × 𝑃#	[𝑘𝑟] 

(Energimyndigheten, 2017 B) 

 

Formel 6 Livscykelkostnad, totalt  

𝐿𝐶𝐶]b]cV = 𝐾C*\ + d𝐿𝐶𝐶@*@ABC + 𝐿𝐶𝐶R*S@ATåVV + 𝐿𝐶𝐶ö\ACB] − 𝐿𝐶𝐶A@`]e	[𝑘𝑟]	

(Jernkontoret)	

I Formel 7 presenteras återbetalningstiden Npayoff som beräknas enligt grundinvesteringen 
(Kinv) dividerat med det årliga överskottet (𝐾ö). Återbetalningstiden anger tiden det tar att 
betala av en produkt (Hedborg, 2011). 

Formel 7 Återbetalningstid 

𝑁gchbii =
𝐾C*\
𝐾ö

	[å𝑟] 

(Nilsson & Persson, 1991, s. 71) 
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4.7 Energiberäkningar 
Formel 8 Primärenergital 

𝐸𝑃g@] =
∑Clmn _𝐸Rgg\,C

𝐹B@b
+ 𝐸qhV,C + 𝐸]\\,C + 𝐸i,C × 𝑃𝐸C

𝐴]@sg
	[𝑘𝑊ℎ 𝑚v⁄ , å𝑟] 

(Boverket, 2018 C, s. 142) 

Vid beräkning av primärenergitalet, EPpet, (kWh/m2 Atemp, år) användes Formel 8 genom att 
energin till uppvärmning, Euppv, i (kWh/ m2), dividerats med geografiska justeringsfaktor, Fgeo 

(kWh/ m2), och adderats sedan med energin, komfortkyla, Ekyl, i (kWh/ m2), energin till 
tappvarmvatten, Etvv, i (kWh/ m2), och energin till fastigheten, Ef, i (kWh/ m2). Detta 
multiplicerades sedan med primärenergifaktorn, PEi och dividerades sedan med den 
tempererade arean, Atemp (Boverket, 2018 C, ss. 142-146). 
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5 RESULTAT 

I det här avsnittet redovisas resultat som tagits upp i den aktuella studien. Först kommer 
resultat från objektet, Södra utsikten att presenteras vilket beskriver de gamla Boverkens 
krav och hur mycket den totala energianvändningen uppgick till. Därefter görs en beräkning 
med primärenergifaktorerna för fjärrvärme samt el, baserat på förslagen år 2020 (remiss). 
Detta utförs för att visa energianvändningen per kvadratmeter och ge en jämförelse hur de 
ställs mot Boverkets gamla krav för byggnaden.  

Resultaten kommer att följa presentation med: Kombination bergvärmepump med 
fjärrvärmespets, fjärrvärme och sedan bergvärmepump. Utom i ett fall för solceller där 
fjärrvärme har exkluderats. I resultaten presenteras även livscykelkostnader i samband med 
de olika kombinationerna, vilket beskrivits i aktuell studie. 

5.1 Primärenergital, gällande värden och remiss 
Nedan presenteras beräkningar av primärenergifaktorn för bergvärmepump med fjärrvärme, 
fjärrvärme och bergvärmepump utifrån grundfallet med gällande värden och föreslagna 
värden från remiss.  

5.1.1 Bergvärmepump med fjärrvärme 

I Tabell 15 har två beräkningar av grundfallet med primärenergitalet för bergvärmepump och 
fjärrvärme gjorts. Det ena med de gällande värdena med primäreneritalet 1,6 för el och 1,0 
för fjärrvärme. Detta beräknades till 89,3 kWh/m2, år och var cirka 5 procent högre än kravet 
på 85 kWh/m2, år vilket syns nederst i den första kolumnen.  

I den andra kolumnen, förslag har primärenergitalet beräknats med de nya 
primärenergitalen 1,85 för el och 0,95 för fjärrvärme. Nya resultaten presenterar 92,9 
kWh/m2, år och är cirka 19 procent högre än kravet vilket syns i näst sista raden i den andra 
kolumnen. 

Tabell 15 Beräkning av primärenergital, gällande krav & remissförslag, bergvärmepump med 
fjärrvärme 

Bergvärmepump med fjärrvärme Gällande värden Förslag 
Energianvändning [kWh] 176 097 176 097 
COP [-] 2 2 
PEel [-] 1,6 1,85 
PEfjv [-] 1,0 0,95 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 89,3 92,9 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 85 78 
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5.1.2 Fjärrvärme 

Tabell 16 presenterar beräkningar för primärenergital där fjärrvärme endast använts. Med 
gällande värden beräknades primärenergitalet till 95,5 kWh/m2, år som är cirka 12,4 procent 
högre än kravet som syns längst ner i kolumn ett. Vid de nya remissbesluten som innebär att 
primärenergifaktorn sänks till 0,95 för fjärrvärme beräknades primärenergitalet till 93,6 
kWh/m2, år som är 20 procent högre än kravet som syns längst ner i kolumn två. 

Tabell 16 Beräkning av primärenergital med gällande krav & remissförslag för fjärrvärme 

Fjärrvärme Gällande värden Förslag 
Energianvändning [kWh]  213 142  213 142 
PEel [-] 1,6 1,85 
PEfjv [-] 1,0 0,95 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 95,5 93,6 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 85 78 

5.1.3 Bergvärmepump 

I Tabell 17 beräknas ett fall av primärenergitalen för bergvärmepump med elpatron. Med 
gällande värden beräknades primärenergitalet till 119,4 kWh/m2, år som är cirka 40,5 
procent högre än kravet. Med förslagen remiss primärenergifaktor från Boverket beräknades 
primärenergitalet till 138 kWh/m2, år vilket är cirka 76,9 procent högre än kravet.  

Tabell 17 Beräkning av primärenergital, gällande krav & remissförslag, bergvärmepump med 
elpatron 

Bergvärmepump  Gällande värden Förslag 
Energianvändning [kWh] 176 097 176 097 
COP [-] 2 2 
PEel [-] 1,6 1,85 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 119,4 138 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 85 78 

 

5.2 Tilläggsisolering av väggar 
Lönsamhetsberäkningarna för tilläggsisolering med 0,07 meter har gjorts med en ränta på 4 
procent, kalkyltid på 40 år och en investeringskostnad på 40 kr/m2. Den totala väggarean 
beräknades till 1062 m2 och gav en total investeringskostnad på 42 480 kronor. Det 
genomsnittliga u-värdet sänktes från 0,348 W/m2, K till 0,3393 W/m2, K. 

5.2.1 Bergvärmepump med fjärrvärme 

I Tabell 18 (grundfall med tillägg), visas resultatet av tilläggsisolering med bergvärmepump 
och fjärrvärme som tillsats. Den totala energianvändningen för uppvärmning sjönk från 78 
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159 kWh till 75 317 kWh. Primärenergitalet sjönk från 92,9 kWh/m2, Atemp, år till 91,6 
kWh/m2, Atemp, år. Resultatet att tilläggsisolera visar ett negativ lönsamhet. Att addera 
ytterligare isolering till den redan befintliga byggnaden skulle kosta 6708 kronor mer under 
sin livstid än grundfallet. Payoff-tiden beräknades till 24 år.  

Tabell 18, 70 mm tilläggsisolering av väggar för bergvärmepump med fjärrvärme 

Bergvärmepump med fjärrvärme Grundfall Grundfall med tillägg 
Energipris el [kr/kWh] 1,18 1,18 
Energipris fjärrvärme [kr/kWh] 0,536 0,536 
Energianvändning el [kWh] 37 044 36 603 
Energianvändning fjärrvärme [kWh] 41 115 38 714 
Total energianvändning [kWh] 78 159 75 317 
Energikostnad [kr/år] 65 750 63 942 
Total investeringskostnad [kr] - 42 480 
LCC [kr] 1 301 366 1 308 074 
Genomsnittligt u-värde [W/m2, K] 0,348 0,3393 
PEel [-] 1,85 1,85 
PEfjv [-] 0,95 0,95 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 92,9 91,6 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Npayoff [år] - 24 

 

5.2.2 Fjärrvärme 

I Tabell 19, kolumn två (grundfall med tillägg) visas resultatet av tilläggsisolering av väggar 
med fjärrvärme som uppvärmning. Energianvändningen för uppvärmning sjönk från 115 204 
kWh till 111 920 kWh och primärenergitalet sjönk från 93,6 kWh/m2 Atemp, år till 92,3 
kWh/m2, Atemp, år. Beräkningarna visade att tillägg av isolering i samband med fjärrvärme 
inte var lönsamt och kostade 7640 kronor mer än i grundfallet. Payoff-tiden beräknades till 
24 år. 

Tabell 19, 70 mm tilläggsisolering av väggar vid fjärrvärme 

Fjärrvärme Grundfall Grundfall med tillägg 
Energipris fjärrvärme [kr/kWh] 0,536 0,536 
Energianvändning fjärrvärme [kWh] 115 204 111 920 
Energikostnad [kr/år] 61 749 59 989 
Total investeringskostnad [kr] - 42 480 
LCC [kr] 1 222 191 1 229 831 
Genomsnittligt u-värde [W/m2, K] 0,348 0,3393 
PEfjv [-] 0,95 0,95 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 93,6 92,3 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Npayoff [år] - 24 
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5.2.3 Bergvärmepump 

I Tabell 20 (grundfall med tillägg), visas resultatet av tilläggsisolering av väggar med 
bergvärmepump som uppvärmning. Energianvändningen för uppvärmning sjönk från 78 159 
kWh till 75 317 kWh och primärenergitalet sjönk från 138,0 kWh/m2 Atemp, år till 135,8 
kWh/m2 Atemp, år. Beräkningarna visade att tillägg av isolering i samband med 
bergvärmepump var lönsamt och kostade 2656 kronor mindre än grundfallet. Payoff-tiden 
beräknades till 13 år. 

Tabell 20 70 mm tilläggsisolering av väggar vid värmepump 

Bergvärmepump Grundfall Grundfall med tillägg 
Energipris [kr/kWh] 1,18 1,18 
Energianvändning [kWh] 78 159 75 317 
Energikostnad [kr] 92 228 88 874 
Total investeringskostnad - 63 720 
LCC [kr] 1 825 440 1 801 544 
Genomsnittligt u-värde [W/m2, K] 0,348 0,3393 
PEel [-] 1,85 1,85 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 138,0 135,8 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Npayoff [år] - 13 

 

5.3 Justering av fönsters u-värde 
Vid förbättring av fönster har två fall beräknats. Det ena när u-värdet sänktes från grundfallet 
1,0 W/m2, K till 0,9 W/m2, K och det andra när det sänktes från grundfallet 1,0 W/m2, K till 
0,8 W/m2, K. Räntan för den ekonomiska lönsamheten har som i tidigare beräkningar satts 
till 4 procent, kalkyltiden för fönster har satts till 40 år och investeringskostnaderna till 730 
156 kronor med u-värde 0,9 W/m2, K och till 797 175 kronor med u-värde 0,8 W/m2, K.  

5.3.1 U-värde 0,9 

Nedan presenteras beräkningar för bergvärmepump med fjärrvärme, fjärrvärme och 
värmepump med u-värdet för fönster justerat till 0,9 W/m2, K.  

5.3.1.1. Bergvärmepump med fjärrvärme 

I Tabell 21 redovisas LCC-kalkyl och primärenergitalet för bergvärmepump med 
fjärrvärmespets när u-värdet på fönster har ändrats från 1,0 W/m2, K till 0,9 W/m2, K. Den 
totala energianvändningen sjönk från 176 097 kWh till 173 424 kWh vilket medförde att 
primärenergitalet sjönk från 92,9 kWh/m2, Atemp, år till 91,6 kWh/m2, Atemp, år. Enligt den 
LCC-kalkyl som beräknades skulle denna ändring kosta 76 746 kronor mer än med fönster 
med u-värde 1,0 W/m2, K. Payoff-tiden beräknades till 433 år. 
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Tabell 21 LCC kalkyl för bergvärmepump med fjärrvärme med ändrade fönster till 0,9 

U-värde [W/m2, K] 1,0 0,9 
Energipris el [kr/kWh] 1,18 1,18 
Energipris fjärrvärme [kr/kWh] 0,536 0,536 
Energianvändning el [kWh] 134 982 134 586 
Energianvändning fjärrvärme [kWh] 41 115 38 838 
Total energianvändning [kWh] 176 097 173 424 
Energikostnad [kr] 181 316 179 629 
Total investeringskostnad [kr] 620 005 730 156 
LCC [kr] 4 208 760 4 285 505 
PEfjv [-] 0,95 0,95 
PEel [-] 1,85 1,85 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 92,9 91,6 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Npayoff [år] - 433 

 

 

5.3.1.2. Fjärrvärme 

I Tabell 22 redovisas LCC-kalkyl och primärenergitalet för fjärrvärme när fönsters u-värde 
har ändrats från grundfallet 1,0 W/m2, K till 0,9 W/m2, K. Den totala energianvändningen 
sjönk från 213 142 kWh till 210 072 vilket gjorde att primärenergitalet sjönk från 93,6 
kWh/m2, Atemp, år till 92,4 kWh/m2, Atemp, år. Enligt den LCC-kalkyl som beräknades skulle 
denna ändring kosta 77 582 kronor mer än fönster med u-värde 1,0 W/m2, K. Payoff-tiden 
beräknades till 444 år. 

Tabell 22 LCC kalkyl, fjärrvärme med ändrade fönster till 0,9 

U-värde [W/m2, K] 1,0 0,9 
Energipris el [kr/kWh] 1,18 1,18 
Energipris fjärrvärme [kr/kWh] 0,536 0,536 
Energianvändning el [kWh] 97 938 97 938 
Energianvändning fjärrvärme [kWh] 115 204 112 134 
Total energianvändning [kWh] 213 142 210 072 
Energikostnad [kr] 177 316 210 072 
Total investeringskostnad [kr] 620 005 730 156 
LCC [kr] 4 129 584 4 207 166 
PEfjv [-] 0,95 0,95 
PEel [-] 1,85 1,85 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 93,6 92,4 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Npayoff [år] - 444 
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5.3.1.3. Bergvärmepump 

I Tabell 23 redovisas LCC-kalkyl och primärenergitalet för bergvärmepump när fönsters u-
värde har ändrats från grundfallet 1,0 W/m2, K till 0,9 W/m2, K. Den totala 
energianvändningen sjönk från 176 097 kWh till 173 424 kWh vilket gjorde att 
primärenergitalet sjönk från 138 kWh/m2, Atemp, år till 135,9 kWh/m2, Atemp, år. Enligt den 
LCC-kalkyl som beräknades skulle denna ändring kosta 47 722 kronor mer än med u-värde 
1,0 W/m2, K. Payoff-tiden beräknades till 231 år. 

Tabell 23 LCC kalkyl för bergvärmepump med ändrade fönster till 0,9 

U-värde [W/m2, K] 1,0 0,9 
Energipris el [kr/kWh] 1,18 1,18 
Energianvändning el [kWh]  176 097  173 424 
Total energianvändning [kWh]  176 097  173 424 
Energikostnad [kr] 207 094 204 640 
Total investeringskostnad [kr] 620 005 730 156 
LCC [kr] 4 732 834 4 780 556 
PEfjv [-] 0,95 0,95 
PEel [-] 1,85 1,85 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 138 135,9 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Npayoff [år] - 231 

 

5.3.2 U-värde 0,8 

Nedan presenteras beräkningar för bergvärmepump med fjärrvärmespets och enskilda 
uträckningar för bergvärmepump och fjärrvärme med u-värdet för fönster justerat till 0,8 
W/m2, K.  

5.3.2.1. Bergvärmepump med fjärrvärme 

I Tabell 24 redovisas LCC-kalkyl och primärenergitalet för bergvärmepump med 
fjärrvärmespets när fönsters u-värde har ändrats från 1,0 W/m2, K till 0,8 W/m2, K. Den 
totala energianvändningen sjönk från 176 097 kWh till 170 751 kWh vilket gjorde att 
primärenergitalet sjönk från 92,9 kWh/m2, Atemp, år till 90,4 kWh/m2, Atemp, år. Enligt den 
LCC-kalkyl som beräknades skulle denna investering kosta 109 926 kronor mer än med u-
värde 1,0 W/m2, K. Payoff-tiden beräknades till 235 år. 
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Tabell 24 LCC kalkyl för bergvärmepump med fjärrvärme med ändrade fönster till 0,8 

U-värde [W/m2, K] 1,0 0,8 
Energipris el [kr/kWh] 1,18 1,18 
Energipris fjärrvärme [kr/kWh] 0,536 0,536 
Energianvändning el [kWh] 134 982 134 156 
Energianvändning fjärrvärme [kWh] 41 115 36 595 
Total energianvändning [kWh] 176 097 170 751 
Energikostnad [kr] 181 316 177 919 
Total investeringskostnad [kr] 620 005 797 175 
LCC [kr] 4 208 760 4 318 686 
PEfjv [-] 0,95 0,95 
PEel [-] 1,85 1,85 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 92,9 90,4 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Npayoff [år] - 235 

5.3.2.2. Fjärrvärme 

I Tabell 25 redovisas LCC-kalkyl och primärenergitalet för uppvärmning med fjärrvärme när 
fönsters u-värde har ändrats från 1,0 W/m2, K till 0,8 W/m2, K. Den totala 
energianvändningen minskade från 213 142 kWh till 206 969 kWh vilket gjorde att 
primärenergitalet sjönk från 93,6 kWh/m2, Atemp, år till 91,2 kWh/m2, Atemp, år. Ifrån 
beräkningarna i LCC-kalkyl skulle denna investering kosta 111 681 kronor mer än med u-
värde 1,0 W/m2, K. Payoff-tiden beräknades till 241 år. 

Tabell 25 LCC kalkyl för fjärrvärme med ändrade fönster till 0,8 

U-värde [W/m2, K] 1,0 0,8 
Energipris el [kr/kWh] 1,18 1,18 
Energipris fjärrvärme [kr/kWh] 0,536 0,536 
Energianvändning el [kWh] 97 938 97 938 
Energianvändning fjärrvärme [kWh] 115 204 109 031 
Total energianvändning [kWh] 213 142 206 969 
Energikostnad [kr] 177 316 174 007 
Total investeringskostnad [kr] 620 005 797 175 
LCC [kr] 4 129 584 4 241 265 
PEfjv [-] 0,95 0,95 
PEel [-] 1,85 1,85 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 93,6 91,2 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Npayoff [år] - 241 

 

5.3.2.3. Bergvärmepump 

I Tabell 26 redovisas LCC-kalkyl och primärenergitalet för uppvärmning med 
bergvärmepump när fönsters u-värde har ändrats från 1,0 W/m2, K till 0,8 W/m2, K. Den 
totala energianvändningen minskade från 176 097 kWh till 170 750 kWh vilket gjorde är 
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primärenergitalet minskade från 138 kWh/m2, Atemp, år till 133,9 kWh/m2, Atemp, år. Ifrån 
beräkningarna i LCC-kalkyl skulle denna investering kosta 52 288 kronor mer än med u-
värde 1,0 W/m2, K. Payoff-tiden beräknades till 126 år. 

Tabell 26 LCC kalkyl för bergvärmepump med ändrade fönster till 0,8 

U-värde [W/m2, K] 1,0 0,8 
Energipris el [kr/kWh] 1,18 1,18 
Energianvändning el [kWh] 176 097 170 750 
Total energianvändning [kWh] 176 097 170 750 
Energikostnad [kr] 207 794 261 474 
Total investeringskostnad [kr] 620 005 797 175 
LCC [kr] 4 732 834 4 785 122 
PEfjv [-] 0,95 0,95 
PEel [-] 1,85 1,85 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 138 133,9 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Npayoff [år] - 126 
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5.4 Frånluft med värmeväxlare till från och tilluft med 
värmeväxlare  

En åtgärd för att minska energianvändningen har varit att undersöka om det är lönsamt att 
byta från FX-aggregat till FTX-aggregat. Den ekonomiska lönsamheten har beräknats med 
räntan 4 procent, kalkyltiden har beräknats med 20 år, och investeringskostnaderna 
beräknades till 222 769 kronor för FX-aggregat och 253 092 kronor för FTX-aggregat.  

5.4.1 Bergvärmepump med fjärrvärme 

I Tabell 27 redovisas beräkningar av primärenergitalet för bergvärmepump med 
fjärrvärmespets (grundfall) samt simulering grundfall med FTX. Energianvändningen för 
uppvärmning i byggnaden sjönk från 78 159 kWh till 24 947 kWh vilket inkluderar 
kategorierna el till värmepump och uppvärmning fjärrvärme. Däremot steg elanvändningen 
till fläktar och aggregatet från 5588 kWh till 18 591 kWh. Primärenergitalet sjönk från 92,9 
kWh/m2 Atemp, år till 75,8 kWh/m2, Atemp, år vilket är under kravet som redovisas i rad 13. Vid 
beräkning av LCC-kalkyl blev åtgärden även ekonomiskt lönsam och kostade 282 172 kronor 
mindre än i grundfallet. Payoff-tiden beräknades till 11 år. 

 

Tabell 27 Beräkning av primärenergitalet för FTX tillsammans med bergvärmepump och 
fjärrvärme 

 Bergvärmepump med fjärrvärme Grundfall Grundfall med FTX 
El till värmepump [kWh] 37 044 21 802 
Uppvärmning fjärrvärme [kWh] 41 115 3145 
Varmvatten [kWh] 67 850 67 850 
Vädringsförluster [kWh] 9 500 9 500 
El till fläktar mm [kWh] 5 588 18 591 
Övrig fastighetsel [kWh] 15 000 15 000 
Total energianvändning [kWh] 176 097 135 888 
COP [-] 2 2 
PEel [-] 1,85 1,85 
PEfjv [-] 0,95 0,95 
Fgeo [-] 1 1 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 92,9 75,8 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Investeringskostnad [kr] 222 769 253 092 
Energipris el [kr/kWh] 1,18 1,18 
Energipris fjärrvärme [kr/kWh] 0,536 0,536 
Energikostnad [kr] 181 316 158 322 
LCC [kr] 2 686 918 2 404 746 
Npayoff [år] - 11 
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5.4.2 Fjärrvärme 

I Tabell 28 redovisas beräkningar av primärenergitalet för fjärrvärme (grundfall) i kolumn 
ett, samt simulering grundfall med FTX i kolumn två. Resultaten presenterar att 
energianvändningen till uppvärmning i byggnaden sjönk från 115 204 kWh till 46 749 kWh 
vilket syns på rad två, uppvärmning fjärrvärme. El till fläktar och aggregat steg från 5588 
kWh till 18 591 kWh, men kravet på 78 kWh/m2, Atemp, år nås då primärenergitalet sjunker 
från 93,6 kWh/m2, Atemp, år till 76,3 kWh/m2, Atemp, år. Vid beräkning av LCC-kalkyl blev 
åtgärden även ekonomiskt lönsam och kostade 259 807 kronor mindre än i grundfallet med 
fjärrvärme. Payoff-tiden beräknades till 12 år. 

Tabell 28 Beräkning av primärenergitalet för fjärrvärme med FTX 

 Fjärrvärme Grundfall Grundfallet med FTX 
Uppvärmning fjärrvärme [kWh] 115 204 46 749 
Varmvatten [kWh] 67 850 67 850 
Vädringsförluster [kWh] 9 500 9 500 
El till fläktar mm [kWh] 5 588 18 591 
Övrig fastighetsel [kWh] 15 000 15 000 
Total energianvändning [kWh] 213 142 157 690 
COP [-] 2 2 
PEel [-] 1,85 1,85 
PEfjv [-] 0,95 0,95 
Fgeo [-] 1 1 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 93,6 76,3 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Investeringskostnad [kr] 222 769 253 092 
Energipris el [kr/kWh] 1,18 1,18 
Energipris fjärrvärme [kr/kWh] 0,536 0,536 
Energikostnad [kr] 127 503 106 154 
LCC [kr] 1 955 573 1 695 766 
Npayoff [år] - 12 
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5.4.3 Bergvärmepump 

I Tabell 29 redovisas beräkningar av primärenergitalet för bergvärmepump (grundfall) i 
kolumn ett, samt simulering grundfall med FTX i kolumn två. Energianvändningen till 
värmepumpen sjönk från 78 159 kWh till 24 947 kWh. El till fläktar och aggregat steg från 
5588 kWh till 18 591 kWh, men kravet nås inte då det endast sjönk till 106,5 kWh/m2, Atemp, 
år. Vid beräkning av LCC-kalkyl blev åtgärden även ekonomiskt lönsam och kostade 629 815 
kronor mindre än i grundfallet. Payoff-tiden beräknades till 5 år. 

Tabell 29 Beräkning primärenergitalet för bergvärmepump med FTX 

 Bergvärmepump Grundfall Grundfall med FTX 
El till värmepump [kWh] 37 044 21 802 
Uppvärmning elpatron [kWh] 41 115 3 145 
Varmvatten [kWh] 67 850 67 850 
Vädringsförluster [kWh] 9 500 9 500 
El till fläktar mm [kWh] 5 588 18 591 
Övrig fastighetsel [kWh] 15 000 15 000 
Total energianvändning [kWh] 176 097 135 888 
COP [-] 2 2 
PEel [-] 1,85 1,85 
Fgeo [-] 1 1 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 138 106,5 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Investeringskostnad [kr] 222 769 253 092 
Energipris el [kr/kWh] 1,18 1,18 
Energikostnad [kr] 207 794 160 348 
LCC [kr] 3 033 995 2 404 179 
Npayoff [år] - 5 

 

5.5 Installation av solceller 
Nedan presenteras resultatet för installation av solceller tillsammans med bergvärmepump 
och fjärrvärme och enbart bergvärmepump.   

5.5.1 Bergvärmepump med fjärrvärme 

I Tabell 30 redovisas LCC-kalkyl och beräkning av primärenergitalet för bergvärmepump 
med fjärrvärmespets (grundfall), samt simulering grundfall med solceller. Den installerade 
effekten på solceller sattes till 13,2 kW och sänkte energianvändningen för el med 12 790 
kWh vilket minskade den totala energianvändningen från 177 659 kWh till 163 307 kWh, 
något som syns i rad åtta, total energianvändning. 

Detta gav en minskning av primärenergitalet från 93,6 kWh/m2 Atemp, år till 82,8 kWh/m2 
Atemp, år. LCC-kalkylen presenterar att investeringen kostade 10 228 kronor mer än 
grundfallet och payoff-tiden beräknades till 16 år.  
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Tabell 30 Indata vid beräkning av solceller tillsammans med värmepump och fjärrvärme 

Bergvärmepump med fjärrvärme Grundfall Grundfall med solceller 
Energipris el [kr] 1,18 1,18 
Energipris fjärrvärme [kr] 0,536 0,536 
Energianvändning el [kWh] 134 982 122 192 
Energianvändning FJV [kWh] 41 115 41 115 
Total energianvändning [kWh] 176 097 163 307 
Energikostnad [kr] 181 316 166 224 
Investeringskostnad [kr] - 246 000 
LCC [kr] 2 832 539 2 842 768 
PEfjv 0,95 0,95 
PEel [-] 1,85 1,85 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 93,6 82,8 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Npayoff [år] - 16 

 

5.5.2 Bergvärmepump 

I Tabell 31 redovisas LCC-kalkyl och beräkning av primärenergitalet för bergvärmepump 
(grundfall), samt simulering grundfall med solceller. Med installerad effekt på 13,2 kW på 
solpanelerna visar en simulering i solprogrammet PVGIS att energianvändningen skulle 
minska med 12 790 kWh. Det innebär en reducering från 176 097 kWh till 163 309 kWh 
vilket syns på rad fyra, energianvändning. 

Minskningen medförde att primärenergitalet sjönk från 138 kWh/m2 Atemp, år till 128 
kWh/m2 Atemp, år vilket är en minskning på cirka 7,3 procent. Investeringen visar inte 
lönsamhet. LCC-kalkylen presenterar att grundfallet med solceller kostade 10 228 kronor 
mer än grundfallet. Payoff-tiden beräknades till 16 år. 

Tabell 31 Indata vid beräkning av solceller tillsammans med bergvärmepump 

Bergvärmepump  Grundfall Grundfall med solceller 
Energipris [kr] 1,18 1,18 
Energianvändning [kWh] 176 097 163 307 
Energikostnad [kr] 207 794 192 702 
Investeringskostnad [kr] - 246 000 
LCC [kr] 3 246 182 3 256 410 
PEel [-] 1,85 1,85 
Fgeo [-] 1,0 1,0 
EPpet [kWh/m2 Atemp, år] 138 128 
Krav [kWh/m2 Atemp, år] 78 78 
Npayoff [år] - 16 
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6 DISKUSSION  

Nedan diskuteras de valda metoderna, resultaten och sociala, ekonomiska och 
miljöaspekterna för examensarbetet. 

6.1 Metoddiskussion 
Metoden har beskrivit i enkelhet vad som utförts i arbetet såsom programbeskrivning och 
hur man går tillväga. Vi har utifrån de underlag som tillhandahållits, genomsökt möjliga 
felkällor, men inte funnit fler. Därför anser vi att denna felkälla är i mindre utsträckning ifall 
den är förekommande då vi inlett med att genomsöka byggandsfilen i grova drag för att 
sedan kontrollera mindre parametrar som tal och storlekar.   

Från avsnittet Error! Reference source not found. har budgetpriset hämtats från 
leverantör vilket redovisats senare i arbetet. Den arbetsmetod som användes kan nu 
diskuteras huruvida den varit bra då vi fått en prisindikation som har varit svår att följa upp. 
Det är även endast en leverantör som tillfrågats vilket gjort det svårt att kontrollera ifall 
systemet är billigt eller av dyrare klass. För detta hade flera aktörer kunnat bli tillfrågade med 
samma indata och därmed säkerställa prisbilden. 

För beräkning av den ekonomiska lönsamheten har förfrågningar och undersökning om 
priser för fjärrvärme samt el tagits in. Pris för fjärrvärme har tagits från Mälarenergi då de är 
själva med leverans av fjärrvärme inom Västerås och Hallstahammar. Metoden att endast 
undersöka priser inom Västerås känns därför som det mest relevanta för arbetet och det som 
har varit möjligt att hinna med under tidsramen. Elpris har diskuterats innan arbetsgång, 
men vi har utgått ifrån Vattenfalls snittpris under 2018. Detta för att visa en prisbild 
historiskt sätt och kunna presentera en lämplig bild av framtida elpris. Detta kan vara en 
osäkerhetsfaktor i beräkningarna för hur lönsam en investering är och kan ge varierade 
återbetalningstider beroende på hur energiprisutvecklingen ser ut. Med ett högre energipris 
blir det lättare att räkna en åtgärd som lönsam. Därför tycker vi att ett senare arbete bör 
undersöka flera elpriser för att på så sätt få ut en riktlinje på ungefärligt pris. 

Metoden att undersöka tilläggsisolering har gått tillväga genom att förändra den 
ursprungliga filen med tjockare isolering i vägg och därefter simulera i programmet IDA ICE. 
Detta har gett en indikation om energianvändningen har ökat eller minskat. Vi anser att 
tillvägagångssättet har varit effektivt, men långdraget då en energisimulering för byggnaden 
kan pågå i två timmar. Klimatskalet har förändrats vart eftersom förändrade värden för 
fönster och isolering har adderats till byggnaden. FTX har därefter adderats till byggnaden 
och simulerats vilket gett resultat om energianvändningen. För att stärka trovärdigheten om 
använda värden, har leverantörer för fönster och isolering kontaktats, vilket ger en förståelse 
för om vad som finns tillgängligt på marknaden och om det känts relevant att använda sig av. 

För simuleringar av solceller har programmet PVGIS använts. Nackdelen med PVGIS är att 
det redovisas månad för månad vilket gör det till en felkälla eftersom simuleringarna i IDA 
ICE visar energianvändningen för hela månaden, även natt och dag. Beräkningarna med 
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solceller har därför satts mycket lägre än vad den månatliga redovisningen är i IDA ICE för 
att ha marginal av vad som är rimligt. 

Längden för kanalsystem har beräknats utifrån frånluften och sedan har tilluften antagits 
vara lika lång som frånluften med ett tillägg på 20 procent eftersom tilluften oftast är längre. 
Detta tillägg har gjorts i samråd med handledare. Det finns risk för att detta kommer skilja 
sig från verkligheten beroende på hur det är projekterat. Den valda metoden kommer dock 
ändå ge en fingervisning i vilken riktning det ekonomiska resultatet kommer att hamna i. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Bergvärmepump 

Beräkningar har gjorts utifrån nya remissförslag och visar att det svåraste krav att uppnå 
kommer vara med el som energikälla. Grundfallet med endast bergvärmepump resulterade i 
ett primärenergital, 138 kWh/m2 Atemp, år mot kravet som är 78 kWh/m2 Atemp, år. Detta 
presenteras i Tabell 17. 

Enligt Tabell 15, bergvärmepump med fjärrvärme samt Tabell 16 med enbart fjärrvärme, 
presenteras primärenergitalet 92,9 kWh/m2 Atemp, år respektive 93,6 kWh/m2 Atemp, år. Detta 
beror till stor del på att primärenergifaktorn för fjärrvärme, 0,95, är mycket lägre än vad den 
är för el, 1,85. Om riktlinjen för dessa faktorer är rimliga kan diskuteras då man vid 
förbränning av exempelvis sopor i Västerås inte enbart producerar värme utan även el som 
går till uppvärmning. Resultat från arbetet visar att alla beräkningar uppnår ekonomiskt 
lönsamhet, men i några fall, sänker inte bergvärmepumpen primärenergitalet tillräckligt för 
byggnaden. Detta är intressant i jämförelse med arbetet av Dennis Cicek som inte uppnår 
lönsamhet i beräkning av sin åtgärd från pellets till bergvärmepump (Cicek, 2018). Trots att 
primärenergitalen inte nås med bergvärmepump i arbetet, är det sannolikt att en stor del av 
detta beror på COP-värdet som används. I examensarbetet har ett värde på 2 satts vilket är 
lågt jämförelsevis mot liknande arbeten. Detta kan påverka resultaten i stor utsträckning och 
avgöra huruvida man kunnat nå primärenergitalen. 

6.2.2 Justerat klimatskal (Isolering och fönster) 

Genom att ändra klimatskalet har även energianvändningen minskat och därmed även gett 
ett minskat u-värde vilket presenteras under avsnittet Tilläggsisolering av väggar. De 
åtgärder som undersöktes med justerat klimatskal var att tilläggsisolera väggarna med 0,07 
meter och ändra fönsters u-värde från 1,0 W/m2, K till 0,9 W/m2, K samt 0,8 W/m2, K. Dessa 
ändringar gav små minskningar av primärenergitalet och endast en åtgärd var lönsam 
ekonomiskt och det var tilläggsisolering för bergvärmepump vilket syns i Tabell 18.  Liknande 
scenarion har även presenterats från tidigare arbeten där Mäki gjort tilläggsisolering i 
kombination med värmeväxlare (Mäki, 2018). De förändringar som gjorts med isolering och 
fönster indikerar utifrån arbetets resultat att det kan vara svårt att få ihop ekonomisk 
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lönsamhet, baserat enbart på dessa förbättringsåtgärder. Exempel presenteras i Tabell 24, 
byte från grundfallet 1 till 0,8 i u-värde för fönster, så minskar u-värdet, men 
lönsamhetsmässig är inte ekonomiskt genomförbar. Trots det, så kommer man att behöva 
göra dessa investeringar för att nå de krav som är satta av Boverket och som ställer krav på 
en byggnads u-värden, se Tabell 3. 

6.2.3 Från-, tilluftssystem med värmeväxlare (FTX) 

Utifrån de metoder som har undersökts har samtliga visat en minskad energianvändning och 
sänkt primärenergital. Den enskilda åtgärd som gjorde störst påverkan var vid installation av 
FTX-aggregat istället för ett FX-aggregat vilket syns i avsnittet Frånluft med värmeväxlare 
till från och tilluft med värmeväxlare . Energianvändningen i byggnaden sjönk avsevärt och 
godkända primärenergital nåddes för bergvärmepump med fjärrvärme och enbart fjärrvärme 
vilket redovisas i Tabell 27 och Tabell 28. Det gör att systemen klassar bygganden som en 
nollenergibyggnad. Däremot uppnås inte kraven för enbart bergvärmepump som syns i 
Tabell 29. Installation av FTX-system var även ekonomiskt lönsamt och visar korta 
återbetalningstider. Däremot ska man ha i åtanke att installation av FTX-aggregat medför 
krav på placering i byggnaden och eventuellt ett större fläktrum kan krävas, samt att det 
tillkommer tilluftsventilation. Detta gör att byggnaden invändigt kan behöva planeras om. 
Boendeyta kan behöva reduceras alternativt att göra hela byggnaden större vilket blir en 
kostnadsfråga att ta hänsyn till. De ekonomiska resultaten från arbetet visar att byte av FX 
till FTX är ekonomiskt lönsamma i alla fall som undersökts i arbetet, något som uppfattas 
rimligt när man jämför med arbetet från Daron Qader och Mariam Bel Fdhila (2018) som 
uppnådde lönsamhet i många av fallen där man bytt från FX- till FTX-aggregat.  

6.2.4 Solceller 

En annan åtgärd som har varit effektiv, är att installera solceller tillsammans med 
bergvärmepump och fjärrvärme eller enbart bergvärmepump vilket presenteras i Tabell 31. 
Solceller har minskat primärenergitalet för bergvärmepump, fjärrvärme med 10,8 kWh/m2 
Atemp, år (Tabell 30) och för enbart bergvärmepump med 10 kWh/m2 Atemp, år (Tabell 31).  

Installation av solceller var inte ekonomiskt lönsamt i något fall som undersökts. 
Beräkningarna har inte tagit någon hänsyn till solcellsstöd som bidrar med cirka 20 procent 
vilket kan utgöra huruvida dessa kan uppnå lönsamhet. Det finns eventuella frågetecken om 
solpaneler och dess solinstrålning, tid på dygnet vilket gör resultaten ifrågasatta. Arbetet har 
gjort enklare uppskattningar för dimensioneringen och ett bättre system bör undersökas med 
lagringsalternativ vilket kan lösa problematiken om solpanelernas produktion på dagen som 
ska användas under kvällstid. En annan felkälla föreligger vid solskymning, vilket innebär att 
man kan behöva alternativa hjälpmedel för att täcka upp förlorad energi som skulle 
tillförsetts av solpanelerna. 

Slutsatsen är att solceller kan sänka primärenergitalet väldigt mycket och kan vara ett bra 
komplement till bergvärmepumpar som även visats i arbetet Nära-noll-energi-byggnaders 
energianvändning (Thygesen, Eriksson, Gustafsson, & Karlsson, 2015). Däremot kan det vara 
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svårare att räkna hem ekonomisk då mycket handlar om vilket elpris som räknas med, men 
även hur mycket som är praktiskt möjligt att få ut. 

6.3 Sociala, ekonomiska och miljöaspekter 
I och med de krav som ställs på nybyggnationer av Boverkets byggregler vilket nämnts i 
arbetets Bakgrund, kommer det krävas framtida förbättringsåtgärder på klimatskalet för att 
uppnå reglerna för nära nollenergibyggnad. Detta innebär att man ska hamna under 78 
kWh/m2 Atemp, år för ett flerbostadshus, året 2020. Enligt de resultat som presenterats i 
arbetet indikerar allt på dyrare projekt i form av investering i dyra tekniska komponenter. 
Detta kan styrkas av arbetet skrivet av Sara Knutas och Fabian Ericsson (2017) under 
avsnittet Energieffektiva flerbostadshus som kommit fram till liknande scenario. 
Förbättringsåtgärderna är i många fall genomförbara, men diskutabel angående dess 
lönsamhet. En ökad investering bidrar nödvändigtvis inte till lönsamhet vilket presenterats i 
resultatet.  

Med ökade investeringskostnader för byggnation av flerbostadshus finns det även en risk att 
lägenhetskostnader och hyror blir mycket högre. Om hyror och kostnader stiger kan dessa 
områden bli begränsade till vissa människor. 

Miljöpåverkan utifrån primärenergifaktor är diskutabel då dessa försvårar mycket för 
bergvärmepump och förenklar ekonomiska beräkningar för fjärrvärme. Detta på grund att 
primärenergifaktorn för fjärrvärme är mycket lägre än för el. Det kan slå fel då man inte kan 
särskilja vart fjärrvärmen kommer ifrån medan elen till bergvärmepump rent teoretiskt 
skulle kunna komma från solceller under sommaren eller alternativt kolkraftverk under 
vinterperioden när energibehovet är som störst. Ytterligare diskussioner kan göras kring 
huruvida man ska sätta olika primärenergifaktorer för fjärrvärme och el då samma panna 
kan användas för elproduktion och fjärrvärmeproduktion. I sådana fall bör 
primärenergifaktorerna utvecklas och specificeras ytterligare för att man ska kunna 
dimensionera system och utföra rättvisa ekonomiska kalkyler.    
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7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbete har varit att undersöka hur boverkets nya byggregler kommer 
påverka framtidens VVS-projektering. Primärenergital har beräknats för en byggnad, Södra 
utsikten och undersökt hur två olika energislag: bergvärmepump med fjärrvärmespets, 
enskilt och tillsammans, samt i kombination med solceller, tilläggsisolering, fönster och från- 
och tilluftssystem med värmeväxlare (FTX). Resultaten har sammanställts för att visa hur 
byggnadens energianvändning har påverkats med tidigare och framtida krav för 
primärenergifaktor som är beslutat av Boverket. 

Resultatet visar att det var svårast att nå kraven enbart med bergvärmepump där 
primärenergitalet uppgått till 138 kWh/m2 Atemp, år med remissbeslutet istället för 119,4 
kWh/m2 Atemp, år med de nuvarande värdena. Kombinationen bergvärmepump med 
fjärrvärme uppgick till 92,9 kWh/m2 Atemp, år med remissbeslutet istället för 89,3 kWh/m2 
Atemp, år med de nuvarande värdena och med enbart fjärrvärme 93,6 kWh/m2 Atemp, år med 
remissbeslutet istället för 95,5 kWh/m2 Atemp, år med de nuvarande värdena. Detta beror till 
stor del på förslaget att höja primärenergifaktorn för el till 1,85 respektive sänka 
primärenergifaktorn för fjärrvärme till 0,95 av Boverket. Detta besvarar vår frågeställning 
kring ”skillnaden mellan de nya och gamla kraven Boverkets krav” och ger en indikation att 
det kommer bli svårare att uppnå lönsamhet för bergvärmepump medan fjärrvärme blir ett 
förmånligare val.  

Slutsatsen vi har dragit för arbetet är att det kommer vara väldigt svårt att nå 
primärenergikraven med enbart el. Däremot är det möjligt att uppnå kraven för 
nollenergibyggnad med energislaget fjärrvärme i kombination med andra tekniska lösningar 
såsom FTX och bergvärmepump, vilket besvarar vår frågeställning, vilka komponenter som 
kan förbättra grundfallet för att uppnå primärenergikraven för nollenergibyggnad samt ”Kan 
andra tekniska lösningar bidra till att sänka energianvändningen”. Vi kan konstatera att alla 
förbättringsåtgärder sänker energianvändningen, men endast FTX-system i kombination 
med fjärrvärme samt fjärrvärme och bergvärmepump kan uppnå primärenergikravet, 78 
kWh/m2 Atemp, år. 

Utifrån de åtgärder som har undersökts har samtliga minskat primärenergitalet, men med 
varierat resultat. Möjligheterna att sänka primärenergikraven är goda, men det kan komma 
med en högre investeringskostnad för byggnaden. Den åtgärd som visat störst ekonomisk 
lönsamhet har varit att installera FTX-aggregat som även minskade primärenergitalet mest. 
Den enda lösning utöver FTX-aggregat som var ekonomiskt lönsam var att tilläggsisolera 
tillsammans med bergvärmepump. Övriga fallen som undersöktes fanns det ingen ekonomisk 
lönsamhet i, även om det sänkte energianvändningen och primärenergitalet. Detta kan bero 
på valet av energipriser, investeringskostnader, kalkylräntor och kalkyltid samt beroende på 
vilken indata man använder sig av. Frågeställningen ”Hur ser åtgärdernas ekonomiska 
lönsamhet ut” besvaras genom resultat från livskostnad-kalkyl och återbetalningstid. Från 
dessa punkter är bergvärmepump med fjärrvärmespets i kombination med FTX fördelaktigt. 

Slutligen kan vi konstatera att det inte enbart är VVS-projektering som påverkas av dessa 
ändringar utan även andra instanser. Det kommer ställas högre krav på de valda tekniska 
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komponenterna vilket kommer betyda att det kommer ställas högre krav på leverantörerna, 
men även hur konstruktionen av klimatskalet ska se ut, optimeras och planeras för att 
säkerställa att man uppnår de krav som ställs på byggnaden.   
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

För fortsatt arbete skulle ytterligare delar i både klimatskal och tekniska komponenter kunna 
undersökas för att få en ännu bredare kunskap om vilka åtgärder som är lönsamma. Såsom 
konstruktion av golv och tak, men även undersökning av mindre vindkraftverk som kan 
placeras på tak. Som nämnts i diskussionen, skulle även lagringsalternativ för solceller 
behövas att undersöka då parametrar som förlitlig energitillförsel är ett bekymmer i 
dagsläget. Ett annat förslag till fortsatt arbete skulle även kunna vara att undersöka vad 
minskad alternativt ökad kostnad för byggnationen innebär för personer som ska investera i 
bostäderna och bo i flerbostadshuset. Man hade även kunnat undersöka flera COP värden för 
bergvärmepump eftersom den sattes lågt i arbetet (2), och se när eventuell lönsamhet 
inträffar. 

Ett ytterligare förslag till fortsatt arbete hade kunnat vara att undersöka 
varmvattenförbrukningen i byggnaden och om man skulle kunna minska det med 
reducerande kranar eller med solfångare. Det är en stor post och som är väldigt svår att 
uppskatta.  
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