
 

1 

 

 
 

 
 
 

Renovering av flerbostadshus - en 
studie om energieffektivisering och 

lönsamhet 
 

 
Gustaf Allmér 
Beichen Chen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bachelor of Science Thesis 
KTH School of Industrial Engineering and Management 

Energy Technology EGI-2012 
SE-100 44 STOCKHOLM 



 

2 

 

 

 

 

 

Bachelor of Science Thesis EGI-2012-030 BSC 

 

 

Renovering i flerbostadshus - en studie om 
energieffektivisering och lönsamhet 

 

Gustaf Allmér 
Beichen Chen 

Approved 

11/6 2012 

Examiner 

Catharina Erlich 

Supervisor 

Jonas Anund 

 Commissioner 

Byggnadsfirma Olov Lindgren AB 

Contact person 

 

 
 

 
Att ha fått chansen att undersöka detta ämne har varit otroligt intressant och givande. Vi vill 
tacka de som gjort det möjligt för oss att slutföra detta projekt. 
Stort Tack till: 
Byggnadsfirma Olov Lindgren AB, som tillhandahållit det flerbostadshus som vi undersökt 
Bygganalys AB, som hjälpt oss med beräkningar 
Jonas Anund, vår handledare som stöttat oss och lett oss på rätt väg genom hela arbetet 
Omar Shafqat, som hjälpt oss med både literatursökning och metod 
Jaime Arias Hurtado, som hjälpt oss med simuleringarna 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

3 

Abstract 

 
In today’s society a large focus is put on energy systems and how our energy systems are built up. 
In order to make sure that we in the future still can enjoy the living standards that we are used to 
today, Sweden and EU have made a number of decisions on making our energy system more 
energy efficient and consequently reduce the usage of energy resources. By 2020 the European 
Union should have reduced its energy consumption by 20 % compared to 1990’s level, and by 
2050, 50%. The building sector comprises a large part of Sweden’s national energy usage, and 
therefore strict requirements are put on improvements on the energy usage in buildings, in the 
near future. The goal of this study is to develop strategies on different energy efficiency measures 
that building owners can implement when refurbishing multifamily apartment buildings, where 
the technical energy saving measures and the economic incentives come hand-in-hand.  
 
The object of study is a multifamily apartment building in Södermalm, owned by a property 
owner. The heating of the building comes from district heating. The property is built in 1962 and 
will in the near future be deeply renovated. Many current heating and ventilation solutions in the 
building are outdated and there is great potential for improvements. 
 
A study visit to the property was carried out in order to investigate the condition of the building 
and thereby discover where the largest improvement potentials are and to see what energy saving 
measures, e.g. a supply and exhaust ventilation system with heat recovery, or low energy 
windows, are possible to implement in the building. The study visit showed that many of the new 
technologies that can be adopted in general in connection with renovation actually have the 
possibly to be implemented in the studied property. A wide range of areas where energy 
effectivising measures could be taken are studied, including old windows that leak large amounts 
of heat, and the fact that there is no heat recovery in the building. 
 
In order to know which measures that are suitable to implement in the studied building, an 
investigation on different technologies and measures for making buildings more energy efficient 
was carried out. Both established and traditional measures and new technologies are studied. 
 

A model for energy savings have been developed, where a simulation program and energy 
calculation formulas have been used. The profitability of different energy efficiency measures are 
analyzed using the Life Cycle Cost, LCC method, using results obtained from the technical 
analysis. The conclusion made from the results and analysis is that improvements in the energy 
performance in windows is profitable, and should if possible be made by changing the inner glass 
to an isolating glass, and in the cases where current windows must be replaced, by changing them 
to triple-glass windows with a low U-value. If the building owner presupposes a large increase in 
energy prices in the future, then additional isolation for the façade of the building should also be 
installed. According to this research a supply and exhaust ventilation system with heat recovery 
should be installed since this measure led to the largest economic profit.  
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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle läggs stort fokus på energisystemet och hur vårt energisystem är uppbyggt. För 
att säkra att vi i framtiden också kommer kunna åtnjuta den levnadsstandard som man är van vid 
i västvärlden så har Sverige och EU fattat flertalet beslut om att effektivisera systemet och 
därmed minska användningen av energiresurserna. Till 2020 ska EU ha minskat sin 
energikonsumtion med 20 % jämfört med 1990s nivå, och med 50 % till 2050. Fastighetssektorn 
står för en stor del av energianvändningen och av den anledningen så ställs hårda krav på 
förbättringar av energiprestandan i bostäder inom en snar framtid. Målet med denna 
undersökning är att ta fram förslag på olika energisparande åtgärder som fastighetsägare kan 
implementera i samband med en renovering av flerbostadshus där de energisparande åtgärderna 
och ekonomiska incitament går hand i hand. 
 
Objektet för denna studie är en fastighet på Södermalm, ägt av en fastighetsfirma. Uppvärmning i 
fastigheten sker via fjärrvärme. Fastigheten byggdes 1962 och kommer inom en snar framtid att 
genomgå ett stambyte. Många av uppvärmnings och ventilationslösningarna är idag föråldrade, 
och det finns stor potential för förbättringar.  
 
Studiebesök i fastigheten genomfördes för att upptäcka var de största förbättringspotentialerna 
finns och för att se vilka nya energiåtgärder, t.ex. FTX-ventilationssystem och lågenergifönster, 
som är möjliga att implementera. Studiebesöket visade att många av de nya tekniker som kan 
implementeras vid renoveringar generellt faktiskt har förutsättningar att implementeras i just den 
fastigheten som studeras. Områdena som kan energieffektiviseras innefattar alltifrån att fönstren 
är mycket gamla och läcker mycket värme till att det inte finns någon återvinning av frånluften 
ifrån lägenheterna.  
 
För att veta vad som är lämpligt att implementera i den utvalda fastigheten har en undersökning 
om olika tekniker för energieffektivisering genomförts. Både etablerade traditionella åtgärder och 
nya innovativa åtgärder studeras.  
 
En modell för energibesparing har tagits fram, där simuleringsprogram och formler för beräkning 
av energianvändningen har använts. Utifrån resultaten från modellen har de olika åtgärderna 
analyserats ekonomiskt med LCC-kalkylering. Resultaten från modellen antyder att fönster alltid 
bör förbättras, helst genom byte till isolerruta när det är möjligt, och i de fall hela fönstren måste 
bytas sätter man in 3-glasfönster med låga u-värden. Ifall företaget räknar med en hög ökning på 
energipriser i framtiden så bör man även tilläggsisolera fasaden på fastigheten. FTX-system bör 
utifrån de uppnådda resultaten i undersökningen införas, då detta ledde till den största 
ekonomiska lönsamheten. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning och syfte 
 
Det stora antal flerbostadshus som byggdes runt 1960-talet är med dagens mått inte speciellt 
energieffektiva. Inom en snar framtid kommer dessa byggnader att behöva renoveras, och i 
samband med renoveringen finns en stor möjlighet att uppfylla både myndigheters och 
konsumenters krav på ett mer energieffektiv boende. Detta beroende på att det är billigare att 
göra flera åtgärder samtidigt, då åtgärderna kan dela på vissa kostnader, såsom t.ex. 
byggställningar. Renoveringen bär många kostnader som skulle behvöa belasta de 
energieffektiviserande åtgärderna i annat fall (Reppen, 2009).  
 
Att i samband med renoveringen utföra energisparande åtgärder kostar trots de stora summor 
pengar. Dessa investeringar kan dock över tid återbetalas i form av lägre energibehov och därmed 
lägre el- och värmekostnader (Renovera Energismart, 2012). 
 
Fastighetsfirman Olov Lindgren AB ska under den kommande tiden renovera flertalet bostäder i 
Storstockholm byggda runt 60-talet. Dessa renoveringar som bland annat innefattar stambyte ger 
företaget möjligheten att i samband med renoveringen också energieffektivisera.  
 
Syftet med projektet är att undersöka olika energieffektiviseringsåtgärders lönsamhet i 1960-talets 
flerbostadshus och sedan ge en rekommendation om vilka åtgärder som är ekonomiskt lönsamma 
att genomföra. 
 

1.2 Metod 
 
Information om olika energieffektivingsåtgärder erhålls genom litteraturstudier och intervjuer 
med sakkunniga. Vilka åtgärder som skall undersökas bestäms genom litteraturstudien, 
studiebesök till den specifika fastigheten samt intervjuer med sakkunniga. 
 
En modell för att beräkna energibesparingar och den ekonomiska lönsamheten tas sedan fram. 
Modellen baseras på ekonomiska och energiberäknande formler samt simuleringsprogram för 
energiberäkningar. 
 
För att undersöka de energisparande åtgärdernas lönsamhet väljs ett testobjekt ifrån Olov 
Lindgren AB:s fastigheter. Modellen implementeras sedan på detta testobjekt för att sedan kunna 
ta fram rekommendationer för Olov Lindgren angående vilka åtgärder som bör genomföras. 
Modellen ska även kunna användas på andra liknande fastigheter byggda runt samma tid.  
 

1.3 Projektmål 
 
Målet med projektet är att ta fram en ekonomisk utvärdering över olika 
energieffektiviseringsåtgärder, där kostnaden för att utföra åtgärderna i samband med renovering 
undersöks. Denna utvärdering ska sedan ligga till grund för en rekommendation av vilka åtgärder 
som bör och inte bör utföras beroende på framtida energipris och in?????. Rekommendationen 
kommer vara beräknad utifrån Olov Lindgren AB:s fastighet som undersöks. För att kunna göra 
den ekonomiska utvärderingen är ett delmål att ta fram en energiteknisk utvärdering över de 
åtgärderna som sedan används som grund för den ekonomiska utvärderingen. 



 

11 

 

1.4 Begränsningar 
 
Under projektet undersöks de energieffektiviserande åtgärder som kan utföras på själva 
fastigheten. Källan till energin och hur den distribueras innefattas inte av projektet, utan endast 
hur man effektiviserar fastighetens energianvändning, för att på så vis minska inflödet av energi. 
 
De ekonomiska beräkningar som utförs innefattar endast kostnaden för själva 
energieffektiviseringen. Kostnaden för t.ex. rivande av fasader, uppsättande av byggställning och 
andra allmänna kostnader vid renovering bärs i detta projekt av renoveringen i sig.  
 
Projektet ska inte begränsas av gällande lagar och regler. Teknik som inte lag och regelmässigt 
fungerar idag kan ändå undersökas, dock ska det framgå tydligt i diskussionen att tekniken är före 
sin tid, eller strider mot vissa regler. 
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2. Litteraturstudie  
 
I litteraturstudien undersöks först energipolitik och regelverk som berör flerbostadshus, såsom 
boverkets krav på bostäder, incitament att renovera 60-talsbostäder samt energideklarationen. 
Priset på el och fjärrvärme diskuteras också. Sedan beskrivs uppbyggnaden av och 
energianvändningen i flerbostadshus, och till sist beskrivs olika energieffektiviseringsåtgärder.  
 

2.1 Energipolitik 
 
Energifrågor blir alltmer viktiga i EU och Sverige för att hantera klimatförändringen och de 
stigande priserna för råvaror och energi. Både EU:s och Sveriges energipolitik har samma tre 
grundpelare vilka är konkurrenskraft, miljömässig hållbarhet och försörjningstrygghet. Energi, 
resurseffektivitet och innovationer är nyckelområden i den nya strategin för smart och hållbar 
tillväxt som antogs av Europeiska rådet i juni 2010. I energistrategin Energi 2020 presenterar den 
Europeiska kommissionen fem prioriterade områden för de kommande åren fram tills år 2020, av 
vilket energieffektivisering är ett av de prioriterade områdena (Energimyndigheten, 2011a).  
 
Alltså anses energieffektivisering viktigt för att uppnå ett smart och hållbar tillväxt i både EU och 
Sverige. Ingenjörsvetenskapsakademien menar att det viktigaste klimatmålet är att minska 
utsläppen av växthusgaser i atmosfären och att energieffektivisering och förnybar energi är medel 
för att uppnå detta mål. Vidare är energieffektivisering ett kostnadseffektivt sätt att uppnå lägre 
utsläpp av växthusgaser. Det finns olika slag av energieffektivisering, bl.a. inkluderas elektrifiering 
av fordon, att bygga och driva fjärrvärmenät, bättre utnyttjande av restvärme industrin, och 
energieffektiviseringen av landets alla fastigheter (IVA, 2008). Det är det sista som rapporten 
handlar om.  
 
Inom just fastighetssektorn har Sverige och EU högt satta mål på energieffektiviseringen. Till 
2020 ska energianvändningen minskas med 20 % i jämförelse med 1990. Till 2050 ska 
energianvändningen ha minskat med 50 % (Energiaktiv, 2011a). Eftersom bostads- och 
servicesektorn bidrog under 2010 till 40 % av Sveriges totala slutliga energianvändning, är denna 
en viktig sektor att undersöka för att uppnå de uppsatta målen inom EU och Sverige 
(Energimyndigheten, 2011a). Rapporten undersöker och beskriver 
energieffektiviseringsmöjligheterna i ett område inom bostads- och servicesektorn, nämligen 
flerbostadshus. 
 

2.1.1 Boverkets krav på bostäder 

 
Boverkets byggregler, BBR, är en samling av regler som uppdateras regelbundet angående hur 
hus i Sverige skall byggas. Det finns speficikationer på hur stor byggnadens energianvändning 
skall vara, hur bra väggarna bör isolera mot värmeförlust, osv. Enligt den versionen av BBR som 
gäller idag, BBR 18 som trädde i kraft maj 2011, ska byggnadens specifika energianvändning 
(kWh/m^2 Atemp och år) för klimatzon III där Stockholm ingår, högst uppgå till 110 kWh/m^2 
Atemp och år (BBR 18, 2011, s. 99). Den nya BBR 19 som träder i kraft i 2013 kräver ytterligare 
lägre specifika energianvändning, nämligen 90 kWh/m^2 Atemp och år (BBR 19, 2011, s. 139). 
Dessa värden gäller bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme, vilket är vårt fall där 
fastigheterna använder fjärrvärme. 
 
Vid renovering när man ändrar en byggnad utan att bygga till är kraven i grunden samma som vid 
nybyggnad, förutom att hänsyn ska tas till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. 
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Den tekniska kravnivån kan bli annorlunda än vid nybyggnad och finns i Byggnadsverkslagen, 
BVL. Hänsyn ska också tas så att byggnadens historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värden 
tas tillvara. Dessa krav kallas verksamhetskrav och finns i Plan och bygglagen, PBL. Vidare finns 
Boverkets skrift Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR som gäller för alla ändringar, 
inklusive ändring av planlösning, fasad, konstruktion, installationer eller byte av inredning och 
material i större utsträckning än det som följer av underhåll.  
 

2.1.2 Incitament att renovera 1960-talsbostäder 

        
Nya byggnader har en energianvändning som är betydligt lägre än de som är byggda runt 1960-
talet, men för att uppnå 2020- och 2050 målen måste även det äldre byggnadsbeståndet 
energieffektiviseras. Att sänka energianvändningen i dagens bostadsbestånd till en acceptabel nivå 
kräver dock insatser som eventuellt inte är lönsamma med dagens förutsättningar (Högberg & 
Lind, 2011).  
 
Mer än tre fjärdedelar av bostäderna i Sverige är äldre än 30 år, vilket betyder att många bostäder 
måste renoveras. Enligt Sveriges Byggindustrier så står branschen inför många hinder i och med 
den kommande renoveringen och energieffektiviseringen. Hinder inkluderar dels av bristen på 
kompetens om energieffektivisering bland fastighetsbolagen och evakueringsbostäder, men 
framförallt så finns det brist på ekonomiska incitament för att fastighetsägarna ska genomföra de 
energieffektiviseringar som krävs för att uppnå de energimålen Sverige och EU har satt upp 
(Sveriges Byggindustrier, 2010). 
 
De bostäder som byggdes på 60 och 70-talet, kallade miljonprogrammet, använder idag i snitt 170 
– 200 kWh/m^2 per år. När man bygger nya bostäder är kravet att användningen inte får 
överstiga 110 kWh/m^2 per år i Stockholm. Längre norrut är maxgränsen ännu högre (Högberg, 
2011). Vid uppvärmning genom direktverkande el eller värmepump är kraven hårdare. I 
Stockholmsområdets södra zon får i dessa fall endast 55 kWh/m^2 
användas(Energimyndigheten, 2011a). 
 
Det finns alltså stora krav, politiska och miljömässiga, på att energieffektvisera flerbostadshus, 
men det är mindre klart vilka incitament som finns för den enskilde fastighetsägaren. Hittills har 
olika fastighetsbolag och bostadsföretag agerat väldigt olika kring energieffektiviseringen av 
flerbostadshus. Vissa har lagt ner stora resurser på att effektivisera, och andra har gjort minsta 
möjliga förbättringar. Det finns två emellan sig konkurrerande huvudhypoteser angående 
energieffektiviseringens lönsamhet. Den ena är att energieffektivisering av t.ex. 60 och 70-talshus 
inte lönar sig. Den andra är att trots att lönsamma åtgärder finns så utförs de inte av företagen.  
 
Ifall åtgärder är lönsamma men ändå inte implementeras kan bero på olika orsaker. En orsak kan 
vara att tillräcklig kunskap om politiska mål, vad som är tekniskt möjligt att implementera för att 
energieffektivisera, vad det kostar och hur mycket energi som sparas inte finns bland företagen. 
En annan orsak kan vara att de som fattar besluten, t.ex. ägarna av fastigheterna saknar 
incitament för att genomföra energieffektiviseringarna. Vissa effektiviseringar ger endast 
fastighetsägaren eller endast hyresgästen mindre kostnader, vilket leder till att det kan bli svårt att 
driva igenom en förändring om den andra parten motsätter sig renoveringen. Om t.ex. värme 
ingår i hyran finns det inget direkt incitament för hyresgästen att implementera åtgärder för mer 
energieffektiv värme, t.ex. FTX-system eller tilläggsisolering. Ifall värmen betalas individuellt av 
varje hyresgäst har inte fastighetsägaren något direkt incitament för att installera mer 
energieffektiva värmesystem. Trots att det kan finnas en rent ekonomisk vinst i att utföra 
energieffektiviseringar i äldre flerbostadshus är det inte givet vem som ska stå för vilka kostnader 
(Högberg & Lind, 2011). 
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Statens offentliga utredningar föreslår att individuell mätning på varmvatten och el ska införas vid 
renoveringar av flerbostadshus. Blir det vanligare med individuella mätningar finns det andra 
incitament för att energieffektivisera. I så fall blir möjligt att styra mätningen så att båda parter får 
incitament att renovera. När fastighetsägaren inför individuell mätning så sänks hyrorna för att 
kompensera att hyresgästen numer själv betalar för el och värme. Ifall fastighetsägaren nyligen 
investerat i en energieffektivisering av bostaden kan hyressänkningen bli mindre, då hyresgästens 
energikostnader blir lägre än i fallet utan energieffektivisering. Alltså får fastighetsägaren mer 
inkomst från hyrorna och hyresgästerna får en lägre energikostnad (Högberg & Lind, 2011). 
 

2.1.3 Energideklaration 

 
Energideklarationen är ett politiskt styrmedel för att minska elförbrukningen i fastighetssektorn. 
Politiskt finns det både miljömässiga och ekonomiska skäl att minska landets energianvändning. 
Bland annat så eftersträvas en minskning av importbehovet av energi (Energiaktiv, 2011b). 
 
Införandet av energideklaration i Sverige bygger på ett EU-direktiv som innebär att alla 
byggnader med nyttjanderätt, t.ex. bostads och hyresrätter ska energideklareras. Direktivet 
lagstadgades i Sverige 2009. Syftet med deklarationen är enligt EU att göra det lättare att minska 
energianvändningen i fastigheter (EU-upplysningen, 2011). Deklarationen innehåller därför också 
förslag på energisparande åtgärder. Deklarationen utförs av en utbildad expert och en deklaration 
gäller i tio år.  
 
Deklarationen är tänkt som ett verktyg för bostadsägarna att ge upplysningar om t.ex. radon och 
ventilation, referensvärden på liknande byggnader men framförallt ge förslag på kostnadseffektiva 
förbättringsåtgärder och vilka statliga stöd som kan sökas (Boverket, 2009). På detta sätt hoppas 
myndigheterna styra fastighetsägarna mot de uppsatta miljömålen. 
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2.2 Energipriser  
 
Energipriset påverkar åtgärders lönsamhet då ett högre energipris berättigar dyrare investeringar 
som leder till lägre elanvändning. I följande tre kapitel beskrivs energipriset för de två vanligaste 
energikällorna för flerbostadshus, el och fjärrvärme. 

2.2.1 El 

 
Nedan är en graf över elens historiska prisutveckling från år 1998 till 2012, uttryckt i SEK/MWh.   
Den visar att elpriset har fluktuerat över åren, däremot sett över åren 1998-2012 har priset 
generellt följt en linjär uppgång. Elens prisökning är betydligt högre än inflationen på 2 % och 
om elprisökningen fortsätter att konstant överstiga inflationen kommer det bli mer och mer 
lönsamt med elsnåla bostäder (Statistiska Centralbyrån, 2012). Sverige har tidigare legat på en 
väldigt billig nivå gällande elpris relativt sett stora delar av Europa, men har de senaste åren fått 
en prisbild som motsvarar snittpriset i Europa (International Energy Agency, 2010). 

 
Figur 1 - Årliga elpriser i SEK/MWh från 1998 till 2012 (NordPool Spot, 2012)  

 
 
 
Sverige införde den 1:a november 2011 fyra elprisområden i landet. Detta innebär att priserna 
kan variera beroende på i vilket område man använder sin el. Då elen i Norrland är billigare att 
framställa leder detta till att priserna där är lägre än i södra Sverige. Anledningen till indelningen 
är att EU-kommissionen förbjudit Sverige att strypa tillgången av el till Europa till förmån för 
svenska kunder. EU strävar nämligen efter en gemensam elmarknad i hela Europa (Ny Teknik, 
2010). Prisskillnaden har upprört många svenska kunder. Många användare i söder anser sig vara 
missgynnade gentemot användarna i norr. Svenska industrier i söder säger sig också vara hotade 
av de nya elprisområdena, då de inte kan bedriva konkurrenskraftig verksamhet med de högre 
elpriserna (Dagens Nyheter, 2011).  
 

årtal 

pris 
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Gränserna på elprisområdena har placerats där de största flaskhalsarna i stamnätets eldistribution 
finns (se Figur 2). Under vissa tidspunkter räcker inte överföringskapaciteten till för att 
tillhandahålla efterfrågan på en viss plats. Områdena skall minska överföringsproblem och 
indikera var man bör bygga större överföringskapacitet. Det går också att se var man på sikt bör 
öka elproduktionen för att tillfredsställa behovet i varje område (Svenska Kraftnät, 2011). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 - Sveriges elområden (Svenska Kraftnät, 2011) 
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2.2.2 Fjärrvärme 

 
Nedan är en graf över fjärrvärmens historiska prisutveckling för år 1999 till 2011, uttryckt i 
volymviktat genomsnittspris. Den visar att prisutvecklingen för fjärrvärme har varit relativt linjär 
det senaste decenniet. Fjärrvärmeprisets utveckling har under 2000-talet stigit mer än 
konsumentprisindex. Ifall priset på fjärrvärme fortsätter att stiga öppnas möjligheten för 
användningen av alternativa uppvärmningskällor som då blir mer lönsamma. Att elda med 
träpellets är ett av de alternativ som finns till fjärrvärme (Energimyndigheten, 2007). Med högre 
uppvärmningskostnader ökar också lönsamheten för minskat uppvärmningsbehov.  
 

 
 

Figur 3 - Utveckling av volymviktat genomsnittspris för fjärrvärme, KPI exkl. energi råvaror 
och energiråvaror 1999-2011 (där 1999:s nivå är index 100, ej det reella priset), löpande 

priser (Svensk Fjärrvärme, 2011) 
 

genomsnittspris 

årtal 
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2.2.3 Prognoser av framtida priser på el och fjärrvärme 

 
Energimyndigheten har i sin långsiktsprognos tagit fram två scenarier på el- och fjärrvärmepriser, 
ett huvudscenario och ett scenario med högre fossilbränslepris. Prisbilden på el och fjärrvärme 
påverkar lönsamheten av energieffektiviseringsåtgärder kraftigt. Ifall respektive el- och 
fjärrvärmepriser stiger snabbare än konsumentindex ökar också behovet och lönsamheten av 
effektiviseringsåtgärderna. Alltså måste den framtida prisbilden tas till hänsyn i beräkningarna om 
vilka åtgärder som är ekonomiskt lönsamma att utföra. Tabellen nedan visar de två prisscenarier 
för fjärrvärme från Energimyndighetens långsiktsprognos. 
 

Tabell 1 - Fjärrvärmepris för småhus- och flerbostadskund inkl. moms, SEK/MWh 
(Energimyndigheten, 2011b) 

 

 
 
Tabellen nedan visar de två prisscenarier för el från Energimyndighetens långsiktsprognos. 
 
Tabell 2 - Områdespris på el för Sverige för historiska år och för prognosåren, årsgenomsnitt 

i 2007 års prisnivå (Energimyndigheten, 2011b) 

 

 

2.3 Ett flerbostadshus uppbyggnad 

 
Ett flerbostadshus består centralt av dess klimatskal, värmesystem och ventilationssystem. Utöver 
detta finns belysning, avloppssystem, och eventuellt styrsystem (Abel, Elmroth, 2007). Nedan 
beskrivs dessa olika delar ur en energiteknisk synpunkt. Sist beskrivs även 1960-talets 
flerbostadshus och egenskaper som kännetecknar dem. 
 

2.3.1 Klimatskal 

 
Energimyndigheten definierar utsidan av byggnaden som dess klimatskal. Här ingår väggar, tak 
och golv men även fönster och dörrar. Hur välisolerad byggnaden är avgörs av dessa olika 
komponenters isoleringsförmåga. Isoleringsförmågan mäts i U-värde (W/(m^2*K)) där ett lägre 
U-värde innebär bättre isolering. U-värdet definieras som watt som går förlorad per kvadratmeter 
för en temperaturskillnad på en grad Celsius. Med andra ord är U-värdet ett mått på hur bra 
väggarna, taket, vindsbjälklaget, golvet och fönstren isolerar mot kyla. U-värdet för fönster gäller 
hela fönstret, inklusive glas, karm, och båge. Nybyggda bostäder tenderar att ha betydligt lägre U-
värde än äldre, då man bland annat idag använder material med bättre isoleringsförmåga och även 
gör klimatskalet tjockare. Fönster med 2-glas har dåliga U-värden som ligger mellan 2,7 och 3,0 
W/(m^2*K) (EQ Fönster, 2012). Ifall det är kallare utomhus än inomhus läcker klimatskalet 
värme motsvarande U-värdet (KSL, 2009). 
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2.3.2 Ventilation 

 
För att upprätthålla luftkvalitén i en byggnad måste luften i byggnaden regelbundet bytas. Det 
finns många typer av ventilation, men all byggnadsventilation kan delas in i två huvudgrupper, 
naturlig och mekanisk ventilation. Ventilation inkluderar både luftbytet av luft till och från 
byggnaden, men även cirkulationen inom byggnaden. Flerbostadshus har i allmänhet mekanisk 
ventilation. I och med den mekaniska ventilationen så förs varm luft med dålig kvalité ut ifrån 
byggnaden och tar därmed med sig värmeenergi som nu behöver tillföras på annat sätt. För att 
minska förlusten av värme kan man på olika sätt återvinna värmen i frånluften. Den totala 
energianvändningen i ett normalt flerbostadshus blir ca 10 % lägre efter implementering av 
ventilationssystem med återvinning (Dodoo, Gustavsson, Sathre, 2011). 
 

2.3.3 Värme 

 
Den vanligaste typen av värmeförsörjning för flerbostadshus är fjärrvärme. Huset får fjärrvärme 
genom rör kopplad till ett fjärrvärmeverk där värme produceras. Förluster i dessa rör berör inte 
fastighetsägaren utan det är energin som tillförs huset som fastighetsägare betalar för. När 
energin från fjärrvärmen kommer in i huset måste den kunna användas för att värma upp luften 
och vattnet i huset. Det är husets värmesystem som ansvarar för detta, och i värmesystemet ingår 
varmvattenberedningen,  radiatorer, rör som leder varmvattnet till radiatorerna, och reglersystem 
(Energimyndigheten, 2012b).  
 

2.3.4 Belysning 

 
Belysning finns i alla lägenheter, i trapphus, källare, garage, vind och andra allmänna utrymmen. 
Vissa delar av ett flerbostadshus kan behövas vara belysta under flera timmar per år än andra 
delar, t.ex. trapphuset som är belyst i flera timmar än ett badrum inne i en lägenhet. Alla lampor 
och belysningsarmaturer i ett flerbostadshus använder el. Hur mycket el som används beror på 
prestandan av lamporna och armaturerna, och i hur många timmar de används per år 
(Energiaktiv, 2011c). 
 

2.3.5 Avloppssystem 

 
Varje bostad har ett avloppssystem. Avloppsvattnet består delvis av varmvatten från t.ex. dusch 
och matlagning. Här finns potential för energibesparingar genom att återvinna värme ifrån 
avloppsvattnet. (Nordemo, 2009).  

2.3.6 Styrsystem 

 
Styrsystem är informationstekniska system som hjälper till att automatiskt styra vissa inställningar 
i byggnaden. T.ex. kan det finnas styrsystem för fläktar, belysning, och innetemperatur i ett 
flerbostadshus (Energiaktiv, 2011d).   
 

2.3.7 1960-talets flerbostadshus 

 
Under 1960-talet byggdes många hus i förortscentra, vanligtvis med 5 till 8 våningar. Lamellhus 
var det vanligaste typen av hus som byggdes i denna tid, och de flesta var enkelt utformade 
(Reppen, 2009). Även i innerstaden byggdes nya hus under 1960-talet, som vårt studieobjekt 
Hagen 16, byggd 1962 på Södermalm. Fastigheten i studien beskrivs mer ingående i kapitel 3.5.  
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De flesta hus från 60-talet har låglutande tak, balkong, saknar vindsvåning och 20 % saknar även 
källare, dock innehåller Hagen 16 både vindsvåning och källare. Husen har 2-glasfönster, saknar 
värmeåtervinning på ventilationen och är dåligt isolerade med köldbryggor som vanligt 
förekommer. Den vanligaste typen av ventilationssystem i 1960-talets flerbostadshus är 
frånluftsventilation, med vissa undantag då från- och tilluftssystem installerades närmare slutet av 
decenniet. Ytterväggarna är vanligtvis murade, 25cm tjocka lättbetongblock som är putsade. Även 
en kombination av 10cm betong, 10cm mineralull och 5cm betong är vanligt förekommande i 60-
talets hus (Reppen, 2009).  
 

2.4 Energianvändning i ett flerbostadshus 

 
Det finns fyra användningsområden som energianvändningen i ett flerbostadshus kan delas upp i. 
De är värme, varmvatten, fastighetsel och hushållsel (se Figur 5). Det första steget i 
undersökningen om vilka energibesparingsåtgärder som är lönsamma är att kartlägga de 
områdena där energi används i ett flerbostadshus och hur mycket energi varje område använder. 
Däremot varierar energianvändningen för de olika områdena beroende på hur huset är byggt, 
vilka installationer det finns och de boendes vanor. I fastighetens energideklaration finns 
beräkningar på hur mycket energi som används för de olika områdena i respektive fastighet 
(Energiaktiv, 2011e). 

 
Energin behöver via olika kanaler tillföras byggnaden men då energi aldrig kan skapas eller 
förstöras (Ekroth, Granryd, 2006, sid 15) så kommer energin också lämna byggnaden. Det är 
därför viktigt att veta var energi tillförs och var energi avges för att kunna kontrollera dessa 
flöden bättre. Ovanstående kan beskrivas som energibalansen i en byggnad. Då en bostads 
temperatur bör hållas relativt konstant så måste differensen mellan den tillförda energin och den 
avgivna energin vara noll. Om detta inte är fallet så kommer temperaturen eller trycket konstant 
att öka eller sjunka (Ekroth, Granryd, 2006, sid 51). I nedanstående figur så syns en byggnads 
energibalans. 
 
 

 
  Figur 4 - Energibalansen i ett hus (Lunds Universitet och LTH, 2009) 

 
En byggnad har alltså ett inflöde av energi och ett lika stort utflöde. För att behålla värme i 
byggnaden och minska utflödet av värmeenergi har byggnader ett klimatskal. Klimatskalet består 
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av väggar, tak, golv, dörrar och fönster. Inflödet av energin i en byggnad är i första hand tillförd 
värme, från t.ex. fjärrvärme, bergvärme, el eller oljeeldning. I flerbostadshus används vanligen 
fjärrvärme. Denna energi är till för uppvärmning av t.ex. boytor och varmvatten.  
 
Flerbostadshusen står för cirka 30 procent av Sveriges totala energianvändning vid uppvärmning 
av ytor och vatten (Energimyndigheten, 2011d). Det finns alltså stora möjligheter för 
energibesparing i detta område. Vanligen går den största delen av energin som används i ett 
flerbostadshus till just uppvärmning (se Figur 5). Därför är det intressant att se över hur bra 
klimatskal huset har och om värme läcker ut ur huset i onödan p.g.a. dåligt isolerade fönster, 
dörrar, tak, väggar, eller grund. 

 
Figur 5 - De fyra användningsområdena i ett flerbostadshus och antalet procent av den 

totala energianvändningen de står för (Energiaktiv, 2011e). 
 
Uppvärmningen av ytor kan antingen ske via vattenbaserade element eller via direktuppvärmning 
av luft. Energi tillförs också i stor mängd i form av hushållsel som används till belysning och att 
driva de elektriska apparater som finns i bostaden. Elen behövs dels till apparater som TV, radio 
och dator, men givetvis också till spis, tvättmaskin, diskmaskin osv. Denna energi omvandlas 
också till värme i samband med att den driver apparaten. Många ventilationssystem drivs också av 
el och kräver därmed energi. Som man ser i ovanstående bild så tillförs byggnaden också energi 
genom solinstrålning. Energi tillförs alltså byggnaden för uppvärmning av vatten och boyta, drift 
av elektriska hushållsapparater, och drift av ventilationssystem. Utöver solinstrålningen är 
inflödena av energi relativt lätta att kontrollera (Abel, Elmroth, 2007). 
 
All tillförd energi lämnar som sagt byggnaden. I stort sett all energi som lämnar byggnaden gör 
det genom olika typer av värmeläckage (Abel, Elmroth, 2007). En del av värmen försvinner 
genom klimatskalet, ofta vid skarvar i skalet där isoleringsförmågan är betydligt sämre än på 
övriga byggnaden (Reppen, 2009). Annan värmeförlust sker genom ventilation. När luften i en 
byggnad byts ut så tar frånluften med sig värmeenergi från byggnaden. Värmeförlust sker också 
via avloppsvattnet från t.ex. dusch och handfat. Energi används i bostaden för att värma upp 
vattnet, och sedan leds vattnet till avloppet och bort från fastigheten. 
 

2.5 Energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus 

 
De följande sex kapitlen beskriver olika energieffektiviseringsåtgärder. Först beskrivs de 
traditionella åtgärderna i fem kapitel och slutligen presenteras även nya innovativa 
energieffektiviseringstekniker, som idag inte än har fått fullt genomslag, som däremot kan ha god 
potential i framtiden för energibesparing och lönsamhet.  
 
De traditionella energieffektiviseringsåtgärderna är indelade i just fem kategorier, som kapitlen 
nedan beskriver. Kategorierna har formats efter åtgärdernas funktion i ett flerbostadshus. Dessa 
innefattar klimatskal, ventilation, värme, styrning och beteenden, och hushålls- och fastighetsel. 
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Trots ett stort antal olika åtgärder är det ett helhetsgrepp som krävs för att minska 
energianvändningen. Det är viktigt att i och med renovering utföra åtgärderna i rätt ordning, 
eftersom åtgärderna kan påverka varandra. Till exempel kommer ett bra isolerat klimatskal bidra 
till ett mindre värmebehov för uppvärmning, och därmed kan energianvändningen från 
värmesystemet minskas också (VVS Företagen och Svensk Ventilation, 2008). Genom att ta reda 
på om det finns åtgärder som kan göras samtidigt och sedan utföra dem kan lönsamheten ökas 
(Energiaktiv, 2011f).  
 
Ordningen områdena bör åtgärdas i är först klimatskalet, följt med ventilationssystemet, och till 
sist värmesystemet (Warfvinge, 2008). Ett dåligt isolerat klimatskal gör att temperaturen på 
ytterväggarnas insida blir låg och måste kompenseras med högre inomhustemperatur. Därför blir 
det ineffektivt och olönsamt att t.ex. injustera värmesystemet innan klimatskalet 
energieffektiviseras. Energiaktiv ger också råd om att se över klimatskalet innan man åtgärdar 
värmesystemet (Energiaktiv, 2011g). Nästa steg som blir att åtgärda ventilationssystemet, 
motiveras med att luftväxling kräver mycket uppvärmningsenergi och eventuella fläktar kan dra 
onödigt mycket el, och därför blir detta också nödvändigt att effektivisera innan man åtgärdar 
värmesystemet. Åtgärder för att minska energianvändningen av varmvattensystemet kan 
genomföras oberoende av de ovannämnda, däremot blir det naturligt att utreda tillsammans med 
åtgärder i värmesystemet (Warfvinge, 2008). Eftersom åtgärderna inom styrning och beteenden 
samt hushålls- och fastighetsel inte påverkar värmesystemet kan de implementeras oberoende av 
de ovannämnda åtgärderna.  
 
Figur 6 visar en översiktskarta över åtgärderna som beskrivs i studien. 
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Figur 6 - Karta över våra fokusområden: åtgärderna för energieffektivisering i ett 

flerbostadshus 
 
Energimyndigheten menar att det är ett bra tillfälle att införa energibesparande åtgärder när 
flerbostadshusen ändå behöver renoveras för att kunna hyra ut dem i lika många år till. Att 
energieffektivisera vid renovering är mindre kostsamt än att göra det enbart för 
energieffektiviseringens skull. (Renovera Energismart, 2012) 
 
Det är viktigt vid genomföringen av åtgärder att inomhusmiljön inte försämras, och att 
byggnaden inte påverkas negativt. Åtgärderna ska ha som mål att åstadkomma minskad 
energianvändning för samma nytta. 
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2.5.1 Klimatskal 

 
Energieffektiviseringsåtgärder för att förbättra klimatskalets värmeisolering inkluderar 
tilläggsisolering, byte av fönster och installation av lågenergiglas, och tätning av fönster och 
ytterdörrar. 
 

2.5.1.1 Tilläggsisolering 

 
Faktorer som kan försämra U-värdet på klimatskalet är t.ex. köldbryggor. Köldbryggor är delar av 
klimatskalet som är sämre isolerade än resten och därigenom leder ut stora mängder värme ifrån 
bostaden. Flänsar ut ifrån fastigheten blir ofta köldbryggor. Vanliga köldbryggor är 
mellanrummet mellan våningsplan och balkonginsättningar. Ett effektivt tillvägagångssätt för att 
ta reda på vilka köldbryggorna finns är att fotografera fastigheten med en värmekamera och 
därigenom ta reda på var det största värmeläckaget är (Energimyndigheten, 2011c). 
 
Även otätheter vid dörrar och fönster kan påverka klimatskalets värmeisolerande förmåga 
negativt. Det är däremot viktigt att inte täta utan att se till att ventilationssystemet fortfarande är 
funktionellt. Vissa ventilationssystem kräver inflöde från t.ex. fönster, och dessa kan sättas ur spel 
vid tätning. Ifall ventilationen är kompatibel med tätning finns det mycket att vinna på att täta 
just fönster och dörrar.  
 
Områden som vanligen kan tilläggsisoleras är taket, väggarna, golvet och källare. Enligt 
energimyndigheten bör man samordna åtgärder på klimatskalet med andra renoveringar eller 
ombyggnader för att de ska bli mest ekonomiskt lönsamma, och åtgärdar man flera saker så blir 
varje åtgärd ännu mer lönsam.  
 
Taket isoleras vanligen vid vindsbjälklaget. Vinden blir då kall och det uppstår alltså ingen 
uppvärmningskostnad för vinden. Ifall det finns oskadad isolering så kan den antingen 
kompletteras med t.ex. lösull som då sprutas in i utrymmet för den gamla isoleringen. Annars 
finns möjligheten att jämna till den gamla isoleringen och lägga ett helt nytt lager isolering 
ovanpå. När man tilläggsisolerar vinden är det mycket viktigt att kontrollera ifall vinden ventileras 
ordentligt, då fuktproblem annars kan uppstå (KSL, 2009). 
 
När ytterväggen tilläggsisoleras är det att föredra att isolera den utifrån. Boytan minskar av att 
isolera från insidan, vilket är negativt för t.ex. en hyresvärd, då man minskar det uthyrningsbara 
utrymmet. När man isolerar från utsidan kan man också uppnå andra fördelar, såsom att 
köldbryggornas värmeledande egenskaper minimeras. Jämfört med att isolera inifrån minskar 
risken för fuktskador också om man isolerar huset utifrån. Väggen blir då torrare eftersom den 
blir aningen varmare. Isolerar man inifrån blir den befintliga väggen istället kallare, vilket kan leda 
till fuktproblem. Det är viktigt att åtgärda otätheter i samband med isoleringen. Det är generellt 
inte ekonomiskt att tilläggsisolera såvida inte fasaden behöver renoveras oavsett denna åtgärd. 
Det bör alltså ske i samband med en annan renovering (K-Konsult Energi Stockholm AB, 2001).  
 
Att isolera golvet eller källaren är enligt K-Konsult Energi Stockholm AB sällan lönsamma, då 
det dels är dyrare än att isolera vinden och dels skiljer sig temperaturen ofta mindre från fastighet 
till mark än fastighet till luft. Det kan vara lönsamt att isolera källaren ifall den ska vara 
uppvärmd(KSL, 2009). 
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2.5.1.2 Fönster och lågemissionsglas 

 
Byggnader som är byggda under 1960-talet har ofta 2-glasfönster som är föråldrade jämfört med 
dagens önskemål på energibesparingar och lågemmisionsglas. Den goda nyheten är att ett byte till 
lågemissionsglas inte nödvändigtvis kostar mer än att byta till vanligt glas och det ger betydande 
energibesparingar (VVS Företagen, 2009).  
 
Alternativ som finns för att förbättra fönstrets U-värde är att byta ut fönstret mot nya 
lågenergifönster, att förse det befintliga fönstret med ytterligare en ruta, eller att enbart byta ut det 
inre glaset till ett isolerglas. På hus byggda i 1960-talet bör ett 3mm glas användas om man ska 
byta ut det inre glaset, eftersom ett tjockare glas skulle vara för tungt för den befintliga bågen 
(Fredlund, 1998). Det inre glaset kan också bytas till en dubbel isolerruta med två stycken 
energiglas och ädelgasfyllning emellan glasen, vilket ger ett U-värde på 1,3 W/(m^2*K) och 
ytterligare energibesparingar jämfört med att byta ut det inre glaset mot ett enkelt energiglas med 
lågemitterande beläggning (Glasbranschföreningen, 2008). 
 
Energimyndigheten pratar om de tre E:s, alltså Energi, Estetik, och Ekonomi, och menar att 
genom att välja energieffektiva fönster, får man alla tre positiva effekter (Glasbranschföreningen, 
2008). 
 
EU har infört ett ramdirektiv, vilket är en lag som skall införas i alla medlemsländer, som heter 
ECO Design Directive. Den säger att alla apparater som drivs med energi skall energimärkas. 
Direktivet har utökats av EU under 2009 för att inkludera alla produkter, bl.a. fönster, med en 
mycket stor energibesparingsparpotential. Detta sker så småningom och i väntan har Sverige ett 
frivilligt energimärkningssystem på fönster (EQ Fönster, 2012). Energiklass finns från A till G 
varav A är mest energieffektiv med ett U-värde på 0,9 W/(m^2*K) eller lägre, och G har ett U-
värde på 1,5 W/(m^2*K). Alla energimärkta fönster, även G-klassade, är bättre än vanliga 2-
glasfönster som har U-värden 2,7 - 3,0 W/(m^2*K) och vanliga treglasfönster som har U-värden 
på 1,7 - 2,1 W/(m^2*K). 
 
Cirka en tredjedel av husets värme går förlorad genom fönster med dålig isoleringsförmåga. I 
Sverige leder detta årligen till 15 TWh i energi som läcker ut i onödan. Många som ska köpa 
fönster studerar enbart priser och utseende eftersom energin är osynlig. Detta menar EQ Fönster 
är ett dåligt bedömningssätt eftersom följden är att stora mängder energi går förlorad genom 
fönstren och ökar både uppvärmningskostnaderna och bidrar till miljöförstöringen (EQ Fönster, 
2012).  
 
Energimyndigheten ger också råd om åtgärder som kan genomföras för att förbättra fönstrets 
isolering. De menar också att det bästa alternativet ur ett energispareffektsperspektiv är att byta ut 
det inre glaset i kopplade 2-glasfönster mot ett energiglas, alternativt en isoleringsruta med 
energiglas (Glasbranschföreningen, 2008). Då påverkas inte utseendet på husets fasad vilket 
händer ofta när man byter ut hela fönsterkonstruktionen. Att renovera fönster sparar lika mycket 
energi jämfört med att byta ut fönstret, och är dessutom mindre omfattande, menar 
Energimyndigheten. U-värdet kan förbättras till ungefär 1,0 W/(m^2*K) genom att byta ut en av 
fönsterrutorna mot en tvåglas-isolerruta med lågemissionsskikt och ädelgas. Detta fungerar bara 
om karm och båge fortfarande är i bra skick. U-värdet kan bli ännu mindre, till ungefär 0,7 
W/(m^2*K) om hela fönstret byts ut (VVS Företagen, 2009). Om U-värdet blir för lågt kan det 
bli risk för kondens på innerrutan och imma, och därför bör U-värdet inte vara lägre än 1,2 
W/(m^2*K) om inte ett FTX-ventilationssystem finns i byggnaden, vilket beskrivs i nästa kapitel 
(Nair, Mahapatra & Gustavsson, 2011).  
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2.5.1.3 Tätning av fönster och ytterdörrar 

 
Tätning av fönster och ytterdörrar passar hus med FTX-system, eftersom inga otätheter behövs 
för luftintag - luften kommer in genom tilluftskanaler i FTX-systemet. Däremot i hus med 
självdrags- eller frånluftsventilation kan tätningen försvaga ventilationen i huset, eftersom mindre 
tilluft kan komma in i huset. Särskilt i hus med självdrag blir risken för dålig ventilation stor, och 
symptom blir att kondens bildar på insidan av fönstren. För att åtgärda detta kan man ta upp hål 
och montera tilluftventiler i sov- och vardagsrum. Det finns en mängd tätningslister i olika 
tjocklekar och profiler avsedda för springor av olika storlek. Tätningslister bör väljas så att de inte 
blir för tunna, då de ger dålig tätning, eller alltför tjocka, då fönster och dörrar blir svåra att 
stänga (Energiaktiv, 2011h). 

 

2.5.2 Ventilation 

 
Energieffektiviseringsåtgärder för ventilationssystemet inkluderar att byta ut ventilationssystemet 
till FTX-ventilation, injustering av ventilationssystemet, och att använda varvtalsstyrda fläktar. 
 

2.5.2.1 Ventilationssystemet 

 
Det finns olika typer av ventilationssystem, med olika verkningsgrad och energieffektivitet. 
Nedan beskrivs två typer av ventilationssystem som återvinner en del av den värmen från luften 
som lämnar bostaden.  
 
Frånluftsventilation med återvinning 
 
I ett frånluftsventilationsystem så sker frånluften genom mekanisk ventilation. Tilluften däremot 
kommer in i byggnaden genom ventiler på grund av det undertryck som bildas då luft mekaniskt 
tvingas ut ifrån byggnaden. Detta motverkar övertryck och bakdrag. Inflödet av tilluften vid 
frånluftsventilation är inte kontrollerat, och går inte genom någon central ledning, och kommer 
därmed in i byggnaden med utomhustemperaturen. Frånluften däremot går genom den 
mekaniska ventilationen att samla vid samma utflöde. Frånluften är uppvärmd då den kommer 
ifrån byggnaden. För att återvinna en del av värmen kan frånluften ledas genom en värmecentral, 
t.ex. en elapanna. Värmen från frånluften kan då återvinnas till att t.ex. värma upp vatten som 
leds till handfat, diskmaskiner och radiatorer. (Energimyndigheten, 2012a)Frånluften brukar tas 
ifrån badrum, kök och tvättstuga. Köken har dock ofta egen frånluftsventilation utan återvinning 
(se Figur 7). 

Figur 7 - Frånluftsventilationens luftflöden, (Energimyndigheten, 2012a) 
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FTX-ventilation 
 
FTX står för Från- och tilluftsventilation med återvinning. Systemet använder den varma 
frånluften för att värma den nya luften som tillförs utifrån. Genom att återvinna värmen från 
frånluften så minskar uppvärmningskostnaderna. Energibesparingen kan under vissa förhållanden 
bli så stor som 50-80% jämfört med system som inte återvinner värmen (Dodoo, Gustavsson, 
Sathre, 2011). Till skillnad från de fläktsystem som bara har frånluft så har FTX-system en 
tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt som transporterar luft via två separata kanalsystem. Luften går 
genom en värmeväxlare som överför värmen från utgående luft till inkommande luft. Generellt 
brukar tilluften föras in i t.ex. sovrum och vardagsrum och frånluften tas ifrån t.ex. kök, badrum 
och tvättstuga. Systemet behöver i större utsträckning underhållas och rengöras än endast 
frånluftsystem. Det finns även risk för bullerproblem från fläktarna (Energimyndigheten, 2011b). 
 

 
 

            Figur 8 - FTX-Systemets luftflöden (Energimyndigheten, 2012a) 
 
FTX-system och ventilation med återvinning får väldigt olika verkan beroende på i vilken 
byggnad de implementeras. Generellt gäller att ju tätare huset är desto bättre verkan får FTX-
systemet (Dodoo, Gustavsson, Sathre, 2011). Detta beror på att en större andel av luften går 
igenom värmeväxlaren och därmed återvinns mer värme. Olika studier har gjorts angående hur 
stor energibesparingen blir vid implementeringen av FTX.  Tidigare undersökningar vid olika 
klimatområden i USA visar att energianvändningen för rums och vattenvärmning minskar med 
cirka 9-21 % efter installation av FTX (Dodoo, Gustavsson, Sathre, 2011). Annan statistik finns 
att hämta ifrån The European TIP-Vent, som fann att rumsuppvärmningens energibehov 
minskade med mellan 20 -50 % vid installation av FTX (TIP-Vent partners, 2001). Skillnaderna 
här berodde på vilken typ av byggnad det var och hur tät byggnaden var (Energimyndigheten, 
2010a). 
 
Ifall bostadens uppvärmning är decentraliserad så påverkar inte FTX-systemet den totala 
energiåtgången i positiv bemärkelse. Detta för att fläktarnas och ventilationens elförbrukning blir 
så pass mycket större att det motverkar energieffektiviseringen. (Jokisalo et al, 2003). På bostäder 
som är lämpliga för att införa ventilationssystem med återvinning finns det potentiellt stora 
besparingar i energiväg. Passivhus når de bästa energibesparingsresultaten efter implementering 
av ventilationssystem med återvinning kontra mindre täta byggnader. Snittenergianvändningen 
för uppvärmning sjunker från 43 till 13 kWh per kvadratmeter och år. Men även i normala 
bostadshus så har implementeringen av ny ventilationssystem genererat stora besparingar i 
uppvärmningsenergi, från 70 till 50 kWh per kvadratmeter och år. I ett passivhus är förbättringen 
så pass stor som 21 %. För att göra energibesparingen så stor som möjligt bör man vid 
implementeringen av FTX optimera och minimera elanvändningen för ventilationssystemet 
(Dodoo, Gustavsson, Sathre, 2011). 
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2.5.2.4 Injustering av ventilationssystemet 

 
Injustering av ventilationssystemet innebär att luftflödena justeras så att rätt mängd luft kommer 
eller tas bort från/ till rätt ställe. Injusteringen kan göras på ett antal olika ventilationssystem, 
bland annat frånluftsventilation, från- och tilluftsventilation och värmeväxlare. Åtgärden passar 
hus som har just de här ventilationssystemen. Resultatet är en god inomhusmiljö och 
energieffektivisering i och med att onödiga tryckfall elimineras vilket bidrar till att fläkten drar 
mindre energi. Utöver injusteringen är det vid FTX-ventilation viktigt att byta filter minst en gång 
per år om ventilationssystemet ska vara energieffektivt (Energiaktiv, 2011i). 
 

2.5.2.5 Varvtalsstyrda fläktar 

 
Flödet genom en fläkt kan regleras på olika sätt och ett billigt och enkelt sätt är att ändra 
motståndet i fläktkanalen med spjäll- eller strypreglering. Ett högre motstånd innebär en högre 
energianvändning för fläkten. Varvtalsstyrda fläktar reglerar fläktens varvtal och flöde så att 
fläkten blir mer energieffektivt. Genom att räkna fram ett speciellt nyckeltal, SFP-talet som står 
för Specific Fan Power kan man bedöma om ventilationssystemet är energieffektivt. SFP-talet 
kan ses jämförligt med U-värdet fast för ventilationssystemet, på så sätt att den visar hur 
energieffektiv fläkten är och ju lägre SFP-värde ju mer energieffektiv. Det är den sammanlagda 
effekten för fläktarna i systemet dividerat med det största flödet av till eller frånluften. Ett 
energieffektivt FTX-ventilationssystem har ett SFP-tal på 2,0 kW/(m3/s), och ett F-system, 
frånluft med återvinning har SFP-tal på 1,0kW/(m3/s) (Energiaktiv, 2011j). Dessa är de värden 
som inte bör överskridas enligt Boverkets byggregler, för nybyggnad som påbörjats efter maj 
2011 (BBR 18, 2011, s. 105).  
 

2.5.3 Värme 

 
Energieffektiviseringsåtgärder i värmesystemet inkluderar bland annat injustering, rengöring, 
luftning av värmesystemet, att byta ut radiatorventiler och termostater, använda inomhusgivare, 
byta cirkulationspumpar, individuell mätning, installation av snålspolande kranar, isolering av rör 
och ventilationskanaler, samt återvinning av avloppsvattnet. 
 

2.5.3.1 Injustering, rengöring och luftning av värmesystemet 

 
Åtgärder i värmesystemet kan innebära injustering, rengöring eller luftning. Injustering av 
värmesystemet ökar både energieffektiviteten och komforten i ett flerbostadshus. Det innebär att 
det säkerställs att varje radiator tillförs rätt mängd värme, så att alla rum i huset håller samma 
temperatur. Injusteringen behövs särskilt efter ett byte av värmesystem. Rengöring och luftning 
av värmesystem bidrar till att systemet håller i längre tid. Om det är syre i vattnet i värmesystemet 
rostar radiatorer och rör, och därför bör värmesystemet luftas minst en gång per år. 
Värmesystemet behöver också regelbundet underhåll och detta omfattar bland annat byte eller 
rengöring av filter, tömning av aska, och ekonomisotning av värmepannan. Om man har ett 
serviceavtal med en injusteringskunnig kan denna underhålla systemen regelbudet (Energiaktiv, 
2011k). 
 

2.5.3.2 Radiatorventiler och termostater 
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Om värmesystemet behöver injusteras passar det bra att byta ut gamla radiatorventiler och 
termostater samtidigt. Radiatorventiler åldras och slits med användning. Eftersom ventilens läge 
påverkar cirkulationen och därmed även energianvändningen kan ett byte av gamla 
radiatorventiler minska energibehovet och därmed även energianvändningen (Energiaktiv, 2011l). 
 
Termostater kan installeras för att komplettera radiatorventilen, vilket ger funktionen av att 
minska värmetillförseln när rummet är tillräckligt varmt. På detta vis kan värme från solstrålar 
och människor som vistas i lägenheten tas till vara. Termostater har en livslängd på 10-15 år och 
därefter bör bytas ut för att radiatorerna ska fungera bra (Energirådgivningen, 2012). 
 

2.5.3.3 Inomhusgivare 

 
En inomhusgivare kan ge återkoppling till värmesystemet från den faktiska temperaturen i 
lägenheterna, och reglera värmesystemet efter temperaturen. En bra plats bör hittas som är 
representativ för byggnadens inomhustemperatur. Tips från Energiaktiv är att placera 
inomhusgivaren 1 meter från ytterväggen inne i rummet och 1,5 meter ovanför golvet, eller att ha 
fler givare som var och en ger ett värde på temperaturen, varefter medelvärdet räknas ut 
(Energiaktiv, 2011m). 
 

2.5.3.4 Cirkulationspumpar  

 
Cirkulationspumpar finns i två varianter som används i vattenburna värmesystem för att 
transportera det uppvärmda vattnet ut till radiatorer eller värmeslingor i golvet. Den första är 
tryckreglerade cirkulationspumpar med automatisk varvtalsreglering och den andra är pumpar 
med ett fast varvtal, eller flera manuellt inställbara fasta lägen. 
 
Det finns möjligheter till energibesparing genom att se över cirkulationspumpen och om den drar 
onödigt mycket energi p.g.a. att den är för gammal, och bör bytas ut. En cirkulationspump från 
1970 drar upp till 7 gånger så mycket el som de bästa nya pumparna, och dubbelt så mycket el 
som en modern pump som inte är energieffektiv (Energiaktiv, 2011n). Eftersom 
cirkulationspumpar har lång livslängd svarar energianvändningen för cirka 90 % av den totala 
kostnaden, medan inköp och underhåll bara motsvarar 5 % vardera. Det kan vara värt att 
undersöka besparingsmöjligheter på både energi och pengar genom att byta gamla pumpar som 
inte är varvtalsreglerade och drar mycket el, till nyare varvtalsstyrda cirkulationspumpar 
(Energimyndigheten, 2010b).  
 
Cirkulationspumpar finns i olika energiklasser med energiklass A som mest effektiv. 
Energieffektiviteten mäts med ett index som heter energieffektivitetsindex, förkortad EEI. I och 
med Ekodesignslagen från EU som ställer effektivitetskrav på produkter som använder energi, 
kommer de första kraven för fristående cirkulationspumpar på 1-2500 W träda i kraft den 1 
januari 2013. Kraven är att pumparna ska ha ett EEI på högst 0,27. Det är dessa 
cirkulationspumpar som används i de flesta flerbostadshus med fjärrvärme (Europeiska 
Kommissionen, 2009). 
 

2.5.3.5 Individuell mätning 

 
Individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten, också kallad för IMD, används 
för att de boende ska vara medvetna om hur mycket vatten de använder. Om de debiteras efter 
sin användning av vatten sjunker åtgången av både varmt och kallt vatten, enligt Energiaktiv. 
Individuell mätning kan vara lämpligt att installeras i samband med ett stambyte, efter 
övervägning av behovet (Energiaktiv, 2011o). 
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2.5.3.6 Snålspolande kranar  

 
Genom snålspolande kranar kan åtgången av varmvatten minskas i ett flerbostadshus. 
Hyresgästerna får snabbt rätt temperatur på vattnet när de öppnar kranen, istället för att vänta 
och spola i många sekunder för att vattnet ska bli varmt. Moderna blandare kan minska 
varmvattenförbrukningen ytterligare med upp till 40 % (Energiaktiv, 2011o). Att byta ut kranar 
som droppar bidrar också till sparat vatten och sparad energi. 
 

2.5.3.7 Isolering av rör och ventilationskanaler 

 
Rör som leder varmt vatten kan avge mycket värme om de är dåligt isolerade. Förlusterna blir 
olika stora beroende på isolering och skillnaden mellan temperatur på vattnet och i byggnaden. 
Normalt isoleras rör med mineralull. Ledningar som bör isoleras inkluderar 
varmvattencirkulation, kallvattenledningar, kanaler som leder varm luft genom kalla utrymmen i 
ventilationssystemet med till- och frånluft, och kanaler som leder kall luft genom varma 
utrymmen (Energiaktiv, 2011p).  
 

2.5.3.8 Återvinning av värme från avloppsvattnet 

 
Värmeenergi lämnar fastigheten med spillvattnet ifrån t.ex. dusch och handfat. Denna värme går 
vanligtvis ut till avloppen och blir därmed obrukbar. För att återvinna en del av denna värme kan 
en värmeväxlare kopplas till avloppsvattnets utflöde. Denna teknik rekommenderades redan på 
80-talet men har inte ännu använts i stor utsträckning (Statens råd för byggforskning, 1984).  
 
En värmeväxlare monteras vid utflödet för avloppsvattnet ifrån dusch och handfat vilket leder till 
att det nya varmvattnet som ska användas kan förvärmas innan det når varmvattenberedaren. 
Värmeväxlaren är statisk och återvinner en del av värmen helt utan elektricitet. Installationen av 
en avloppsvärmeväxlare leder till en besparing på ca 25-33 % av energiåtgången för uppvärmning 
av varmvatten (Nordemo, 2009). Det är lätt att implementera detta system i flerbostadshus och 
det leder inte till några extra svårigheter vid individuell mätning. 
 
Återvinning av varmvatten via avloppsvattnet fungerar däremot bäst vid aktiviteter som dusch, 
där utloppsvattnet kan värma det nya vattnet samtidigt som det används. Vid bad t.ex. blir det 
ingen värmeåtervinning ifall värmeväxlaren finns i varje lägenhet, då fyllning av badkaret ej sker 
samtidigt med tömning, alltså används varmvattnet först, och när vattnet sen tappas ut kommer 
inte återvinningen till någon nytta (Ekologiska Byggvaruhuset, 2012). Dock borde 
värmeåtervinning från t.ex. bad kunna uppnås ifall flerbostadshusets värmeåtervinner 
avloppsvattnet centralt. 
 

2.5.4 Hushålls- och fastighetsel 

 
Energieffektiviseringsåtgärder inom hushålls- och fastighetsel inkluderar installation av 
energieffektiv belysning, och energieffektiva hushållsapparater. Även närvarostyrd belysning 
sparar el och detta beskrivs istället i kapitlet “Styrning och beteenden”. 
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2.5.4.1 Energieffektiv belysning 

 
Fastighetselen står för cirka 10 % av energianvändningen i ett flerbostadshus, och hushållsel för 
16 %, av vilka en del används till belysning (Energiaktiv, 2011c). Många byggnader har föråldrade 
belysningssystem där energi går förlorad i onödan. I dagsläget finns det många alternativ på 
marknaden som kan både minska energianvändningen och öka tj’nsteproduktionen  av en kWh 
energi. Jämfört med 1970-talsinstallation kan energianvändningen minska med upp till 80 % med 
dagens moderna belysningsteknik (Energimyndigheten, 2005). 
 
Belysning kan energieffektiviseras genom närvarostyrning som beskrevs i nästa kapitel och 
energieffektivare lampor. Energieffektiva lampor håller i längre tid än tidigare glödlampor, t.ex. 
räcker en 40W glödlampa till 25 timmars belysning per Wh medan en lågenergilampa på 9W 
räcker till 111 timmars belysning per Wh (Energimyndigheten, 2011e). I glödlampor omvandlas 
bara 10 % av energin till synligt ljus, och resten blir värme. Genom att byta till lågenergilampor 
minskas energianvändningen med 75-80%. Ett annat alternativ är halogenglödlampan vilket ger 
en minskning av energianvändning med cirka 30 % jämfört med vanliga glödlampor (Energiaktiv, 
2011c). 
 
Andra tekniker på lampor som fortfarande är i utvecklings- och expansionsfasen på marknaden 
är LED, också kallad lysdioder, och lysrör. LED är en teknik på stark frammarsch som redan idag 
används för punktbelysning bl.a. i butiker och för fasadbelysning. Lysrör, som också är mer 
energieffekt än glödlampor finns och nya lysrörsarmaturer som är gjorda för så kallade T5-lysrör 
med HF-drift är mycket effektivare än de äldre T8-lysrören (Energiaktiv, 2011c). 
 

2.5.4.2 Energieffektiva hushållsapparater 

 
Det finns en del energieffektiva hushållsapparater att välja bland på marknaden. Exempel på 
apparater som finns i energieffektiva varianter är kylskåp, diskmaskin, och tvättmaskin. 
Energibesparingen som dessa hushållsapparater leder till kommer dock inte påverka 
fastighetsägarens lönsamhet utan kommer ge hyresgästerna lägre energikostnader. Därför finns 
det bristande incitament för fastighetsägare att byta ut hushållsapparater mot nya energieffektiva 
varianter (Shafqat, 2012).  
 

2.5.5 Byggnadsautomation och beteenden  

 
Energieffektiviseringsåtgärder inom byggnadsautomation och beteenden inkluderar 
energidisplayer, sänkning av innetemperatur, och tids- och behovsstyrning av belysning. 
 

2.5.5.1 Energidisplayer – Leder kontroll till besparingar? 

 
En energidisplay är en monitor som övervakar all elanvändning i ett hushåll. Den klassiska 
elmätaren mäter hur mycket el ett hushåll använder men man ser inte enskilda apparaters 
förbrukning. En energidisplay ska utöka informationen om ens elanvändning avsevärt. Tanken 
med detta är att ökad kunskap om din användning också minskar användningen. Enligt Fortum 
så kan man minska sin elanvändning med 10 % om man installerar en display (Fortum, 2012). 
Många nya bostadsområden som vill profilera sig som miljövänliga bygger in displayer i husen. 
Exempel på detta är NCCs passivhus i Bromma, men också Norra Djurgårdsstaden där Fortum 
kommer bygga in energidisplayer (Fortum, 2012).  
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Bevakning av energianvändningen har i mindre skala gjorts under relativt lång tid. 1979 
observerade McClelland och Cook att kontinuerlig övervakning och feedback över hushållets 
energianvändning sänkte användningen med hela 12 % (Allen & Janda, 1979). Senare 
undersökningar har dock visat att bevakning av elanvändningen inte alltid leder till lägre 
användning, utan har i vissa fall till och med lett till oförändrad eller ökad användning.  Det som 
händer är att de boende byter sina elanvändningsvanor så att elanvändningspeakarna blir mindre. 
Man går från peak till off-peak, d.v.s. att istället för att ha vissa perioder med hög 
energianvändning sprids elanvändningen ut mer jämt över dygnet. Detta är bra samhällsmässigt 
sett, då elproduktionen inte belastas lika kraftigt under korta perioder, och då kan 
elproducenterna minska den reserveffekt som finns installerad. Det krävs inte heller lika stor 
kapacitet ifrån distributörerna ifall elförbrukningen är mer jämnt utspridd över dygnet. 
 
De moderna energidisplayer som säljs idag visar elförbrukningen i realtid. Det finns även 
möjlighet att ta reda på individuella apparaters förbrukning, samt hur mycket varmvattnet och 
belysningen förbrukar. Man sätter dem ofta på en plats i huset som man går förbi ofta, t.ex. vid 
ytterdörren, eller kanske i köket. Om man kollar till sin energidisplay varje dag så ska det i teorin 
uppmuntra ett beteende för att minska sin energianvändning. Dels för att det är bra för miljön, 
men också för att en lägre elkonsumtion leder till en lägre elräkning för konsumenten. 
 
Den förhoppningsvis minskade elförbrukningen kommer ifrån att man genom en bättre 
överblick ska kunna hitta de energianvändare som inte nödvändiga. Man kan t.ex. se hur pass 
mycket apparater i standby läge och tända ljus i rum man inte är i påverkar sin elanvändning. Då 
man direkt kan se detta så motiveras man i teorin att stänga av dessa onödiga användningar.  
 
Dock visar en del forskning att endast införandet av en energidisplay i sig inte sänker 
elförbrukningen permanent, utan enbart under en begränsad period. Dels för att de boende efter 
ett tag slutar att kontrollera sin elanvändning, och dels för att det kan vara svårt att ändra på 
invanda mönster. Chansen att effektivisera sin energianvändning ökar markant om displayen 
utöver att visa den faktiska användningen också kan ge dig tips om hur man kan minska sin 
elanvändning. Om den känner att t.ex. golvärmen i badrummet är på hela dagen så kunde den 
tipsa om att stänga av den de timmarna då ingen är i huset. Ett annat sätt att förbättra 
energidisplayerna är att länka den till andra apparater som man använder i sin vardag. Ett 
exempel är att det skulle vara möjligt att bygga in funktionen av en energidisplay i en iPad. Då 
man använder iPaden dagligen så kan man kontrollera elen när man ändå gör något annat 
(Lundqvist, 2011). 
 

2.5.5.2 Innetemperatur  

 
Energianvändningen som krävs för att uppnå den temperatur som gör inomhusklimatet bekvämt 
beror på faktorer som hur bra isolerat klimatskal byggnaden har och vilken typ av värmepump är 
installerad. Utöver detta kan hyresgästerna också reglera värmen själv genom radiatorvred- och 
termostater. Till exempel kan de justera ner värmen i de rum där de inte vanligen vistas i. 
Sänkningen av innetemperaturen med en grad Celsius innebär en fem procents minskad 
energianvändning för uppvärmning (Energiaktiv, 2011m). 
 

2.5.5.3 Tids- och behovsstyrning av belysning 

 
Det finns olika tekniker som kan användas för att styra belysningen i ett flerbostadshus, så att 
lamporna släcks när hyresgästerna inte behöver ljus. Närvarostyrning hjälper att släcka 
belysningen när den inte behövs, och därmed minska den totala energianvändningen. En enkel 
timer kan användas för att tidsstyra belysningen i allmänna utrymmen, som trapphus, garage, 
tvättstuga och utomhus. En ljussensor kan användas i utrymmen som trapphus med fönster, och 
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utomhus. På så sätt känner sensorn av när det börjar bli mörkt och tänder lamporna. 
Rörelsesensorer kan användas för att känna av när någon rör sig, t.ex. hyresgäster kommer in i 
byggnaden och tänder lamporna i trapphuset. Utöver dessa styrningstekniker kan också dimmad 
belysning användas för att minska energibehovet i byggnaden. Teknikerna kan implementeras en 
och en eller i kombination med varandra (Energiaktiv, 2011q). 
 

2.5.6 Nya tekniker för energibesparing i flerbostadshus 

 
Utöver de traditionella åtgärder för energieffektivisering av flerbostadshus som tidigare tagits upp 
i rapporten finns det många nya tekniker som ännu inte slagit igenom på byggmarknaden. Många 
av dessa tekniker har till synes stor potential, men är än så länge så pass nya att det är svårt att 
utföra noggranna beräkningar på dess lönsamhet. Med fortsatt forskning och testprojekt med 
utvärderingar kommer de lönsamma av dessa tekniker bli accepterade av marknaden och därmed 
bli vanliga vid nybyggen och renoveringar. Listan över nya tekniker är framtagen efter intervjuer 
med sakkunniga inom byggbranschen på Nordbygg Mässa 2012.  
 

2.5.6.1 Solenergi 

 
Solceller omvandlar strålning från solen direkt till likströmsel och solfångare omvandlar strålning 
från solen till värme. Solenergin i sig är gratis och kräver inget bränsle och ger inga utsläpp. 
Däremot kostar grundinvesteringen pengar och tillverkningen ger utsläpp. Underhållskostnad 
tillkommer också. Men i jämförelse med andra energikällor är solenergin väldigt miljövänlig. Det 
finns olika typer av solceller och solfångare. Den vanligaste typen av solcell idag är kiselsolcellen, 
som tillverkas av en tunn skiva av halvledarmaterialet kisel (Energimyndigheten, 2010c). 
 
Solceller 
 
Solceller är användbara i fristående anläggningar, t.ex. fritidshus, som har opålitlig 
strömförsörjning eller helt saknar koppling till elnätet. Solelsystem som producerar energi till 
byggnaden då energibehovet är stort, men lagrar energi i batterier då energibehovet är mindre 
lämpar sig i denna typ av anläggningar.  
 
I ett nätanslutet system kan solelsystem också användas. Likströmmen som produceras av 
solelsystemet konverteras till växelström med hjälp av en växelriktare (Naps Sweden AB). 
Därefter kan elen matas in i elnätet. Om energibehovet är stort inom fastigheten förbrukas elen 
direkt i fastigheten. När energibehovet är lågt går överskottet ut på elnätet och då finns möjlighet 
att få betalt för överskottselen man producerat. Detta kräver att det finns en mätare installerad 
som ger timvärden på levererad el (Energimyndigheten, 2010d). 
 
Statligt stöd 
 
Statligt stöd för solcellssystem finns att söka för alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga 
organisationer som privatpersoner. Även solel/solvärmehybridsystem kvalificerar för stödet. Alla 
nätanslutna solcellssystem och installationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts 
senast den 31 december 2012 kan få stöd. Taket på stödet är 1,5 miljoner kronor per 
solcellssystem. Stödet under 2012 uppgår till 60 miljoner kronor och ges så länge de avsatta 
pengarna räcker (Energimyndigheten, 2010e). 
 
Solfångare 
 
Solfångare till fastigheter finns i två typer: plana, glasade solfångare och vakuumrörsolfångare.  
Sedan sent 1970-tal har plana, glasade solfångare dominerat med marknadsandelar på runt 90 %. 
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Marknadsandelen har sedan dess sjunkit till 60 % och nu växer intresset för 
vakuumrörsolfångare, för vilket marknadsandelen ligger på 40 %. Plana solfångare består av en 
absorbator i en välisolerad låda av aluminium eller plåt, täckt med ett härdat, antireflexbehandlat 
glas. Vakuumrörsolfångare finns i två typer med enkelglas eller dubbelglas. Underhållet av ett 
solvärmesystem är mer eller mindre självgående med ett antal saker som bör ses över varje år, 
t.ex. solfångarnas infästning, vätskenivå och tryck, och om backventilen behöver rengöras 
(Energimyndigheten, 2010e). 
 
Flerbostadshus är ett av de tillämpningsområden som har stor potential för solvärme i Sverige. 
Takintegrerade solfångare fungerar både som taktäckningsmaterial och som värmekälla. Om 
byggnaden har egen panncentral får solvärmen större konkurrenskraft både tekniskt och 
ekonomiskt, jämfört med byggnader utan egen panncentral (Stocksbro Energi, 2010).  
 
När solvärmen kombineras med fjärrvärme är en intressant systemlösning att husägaren ansluter 
solfångarna till fjärrvärmeldningen och räknar av den inmatade värmen mot köpt fjärrvärme 
(Energimyndigheten, 2010e). Konkurrenskraften är starkare om fjärrvärmenätet försörjs med 
bränslepanna och svagare om den försörjs med spillvärme eller sopförbränning. 
 
Lönsamhet 
 
Solvärme är en långsiktig investering och värdet av energin beror på pris och kostnadsutveckling 
för den energi som solvärmen ersätter. Ett komplett solfångarsystem med solfångare och 
ackumulatortank kostar för ett typiskt flerbostadshus ca 40 000 - 80 000 kr beroende på typ och 
storlek (Energimyndigheten, 2010e).  
 
Som exempel på tidigare bostadsförening som har genomfört lönsamma åtgärder inom solenergi 
har Brf. Promenaden i Falun halverat behovet av fjärrvärme med hjälp av solfångare och 
värmepumpar (Energikontoret Regionförbundet Örebro, 2010). 
 

2.5.6.2 Gröna tak 

 
Gröna tak, eller så kallade sedumtak är tak med jord och växter. I stora delar av Europa har 
tekniken använts i århundraden, men på senare tid har de energi och miljöaspekter som gröna tak 
medför uppmärksammats. Gröna tak medför en högre värmeisolerande förmåga vilket leder till 
lägre energianvändning i bostaden. Buller utifrån minskas även vid gröna tak. Ett vanligt sätt att 
bygga upp gröna tak är att börja med en vattentät bas, följt av ett dräneringssystem och därefter 
fleece och odlingssubstrat. Därefter rullas en ca 2 cm tjock sedummatta ut. Mattan slår sedan rot i 
odlingssubstratet. Vid införande av gröna tak kan antalet stuprännor/dräneringsrör minskas 
vilket ökar gröna taks lönsamhet (Eastside Sustainability Advisors, 2004).  
 

2.5.6.3 Avancerad byggnadsautomation 

 
Det finns teknik från bl.a. ABB för att kunna släcka alla lampor i ett hus, dra ner värmen några 
grader och stänga av alla standby-apparater med ett enda knapptryck. På ABB heter systemet 
KNX-system för fastighetsautomation och ska vara enkelt enligt företaget. Hela elinstallationen 
kan programmeras till bekväma och energisparande funktioner, säger Mats Karlberg, produktchef 
på ABB-enheten Cewe-Control. KNX-systemet ger näst intill ändliga möjligheter till ett smart 
utnyttjande av belysning, värme och ventilation (ABB, 2010). 
 
Helautomatiserad styrning av energianvändning hos Siemens 
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Det finns avancerade styrsystem som kontrollerar näst intill all elanvändning i en byggnad. Vid 
installering av denna typ av styrsystem är det viktigt att veta när de olika elapparaterna i en 
byggnad behöver användas. T.ex. behöver inte en kaffeapparat stå på dygnet runt, det räcker att 
den är på när de boende ska dricka kaffe. Siemens säljer ett system som främst är riktat mot 
kontor och dylika byggnader, men som även kan användas i bostadshus. Systemet bygger på att 
varje person har en ”tag” så att personen kan identifieras när den ankommer till byggnaden. Man 
drar ”tagen” som en nyckel när man går in i byggnaden, och då tänds endast de lampor som 
behövs för att personen ska ta sig till sitt respektive kontor eller lägenhet.  
 
Siemens system bygger även på att varje kontor/lägenhet har en display som visar hur 
energieffektivt kontoret/lägenheten används i realtid. Ifall något inte används energieffektivt syns 
det på displayen och användaren kan med några knapptryck åtgärda den onödiga förbrukningen. 
Det är enligt Christer Mattson på Siemens enkelheten för användaren som leder till störst 
elbesparingar.  
 
Systemet, som idag går under begreppet ”smart building” är idag mer lämpade för kontor och 
arbetsplatser, men ”smarta hem” är något som antagligen kommer inom en snar framtid. 
Införandet av helautomatiserad styrning leder till en besparing av el på ca 25 %. Paybacktiden 
brukar ligga på mellan 3-7 år beroende på nuvarande elförbrukning (Mattson, 2012). 
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3. Modell 
 
Nedan presenteras modellen som används i studien. Först beskrivs modellsammanfattningen som 
helhet och sedan alla dess olika delar. Efteråt beskrivs de åtgärderna och vårt studieobjekt, Hagen 
16 som modellen tillämpas på. Sist beskrivs de antaganden som görs för att kunna utföra 
beräkningarna. 
 

3.1 Modellsammanfattning 

 
 

 
 

Figur 9 - Modellsammanfattning 
 
Modellen utgörs av två beräkningssteg. Ett energisteg där de energimässiga besparingarna 
beräknas, och ett ekonomiskt steg, där den eventuella lönsamheten på olika åtgärder beräknas. 
För att kunna genomföra beräkningarna för energibesparingen krävs inparametrar, dels vilka olika 
åtgärder som är möjliga att utföra, och dels vilka värden fastigheten idag har på olika parametrar. 
För de ekonomiska beräkningarna krävs dels den faktiska kostnaden för själva 
energieffektiviseringen och dels priset för de olika energislagen. Från fastighetsägaren krävs 
avkastningskrav och hur mycket företaget värderar goodwill. Sist bedöms de olika åtgärderna och 
det blir möjligt att ta fram ett förslag på vilka åtgärder man bör utföra. 
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3.2 Energiteknisk beräkning och analys 
 

 
 

Figur 10 - Inparametrar för den energitekniska beräkningen och möjliga åtgärder 
 
För att göra urvalet av vilka åtgärder som bör beräknas används t.ex. energimyndigheten och 
energiföretag. Vissa nya åtgärder går ännu inte att beräkna då de ännu inte implementerats i de 
simuleringsprogram och standardformler som används. Alltså görs en bedömning av vilka 
tekniker som fokus bör ligga på. För att sedan kunna räkna hur de valda teknikerna påverkar 
energianvändningen krävs parametrar från fastigheten i sig. Dessa parametrar tas från ritningarna 
på fastigheten och där värden saknas på den specifika fastigheten används typvärden för liknande 
byggnader. Även fastighetens energideklaration används för att få fram dagens energianvändning. 
En tabell har tagits fram för inparametrarna som används till den energitekniska beräkningen och 
visas i Bilaga A. 

 
Figur 11 - Energiberäkningar 

 
För att beräkna hur stora energibesparingarna vid olika åtgärder blir används främst 
Designbuilder, ett simuleringsprogram för fastigheter. En modell av fastigheten byggs upp i 
programmet och de parametrar som tidigare erhållits från fastighetsägaren sätts nu in i modellen. 
Simuleringar av olika åtgärder med olika inparametrar körs sedan, och de olika åtgärdernas 
påverkan på energianvändningen beräknas. Vissa energibesparingar är lättare att beräkna med 
formler, såsom belysningens energianvändning, där inparametrarna är färre än t.ex. ett fönsters 
U-värdets påverkan på totala värmeförlusterna. 
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3.2.1 DesignBuilder 

 
Designbuilder är ett modelleringsprogram som simulerar byggnaders energianvändning. En 
modell av den aktuella byggnaden byggs upp i programmet eller transfereras från en CAD-fil. 
Modellen kan sedan tillföras värden på bl.a. värmeövergångstalet på en viss vägg, fläktsystemets 
verkningsgrad eller hur stark belysningen är (DesignBuilder, 2012).  
 
DesignBuilder fungerar som ett GUI (grafisk användargränssnitt) för mjukvaran EnergyPlus,  
som är utvecklad av Department of Energy i USA. EnergyPlus hanterar simulering av 
uppvärmning, nedkylning, ljus, ventilation och andra energiflöden i byggnaden, som sen visas 
grafiskt i DesignBuilder. Programmet används i stor utsträckning av ingenjörer och arkitekter för 
att undersöka energianvändning i byggnader (U.S. Department of Energy, 2011).  
 
EnergyPlus beräknar var energi används i byggnader och genom att ändra på parametrar så syns 
förändringar i energianvändningen. Programmet ger dels möjlighet till en överblick över hela 
byggnadens energibalans och användning och hur den förändras genom ändrade inparametrar, 
men också på detaljnivå exakt var energi lämnar och kommer in, samt används i byggnaden (U.S. 
Department of Energy, 2011). 
 
EnergyPlus saknar dock ett användarvänlig grafisk gränssnitt, och det är med det Designbuilder 
kompletterar EnergyPlus. Byggnader kan byggas upp utifrån ritningar. Materialen som väggarna 
är uppbyggda av kan sedan sättas in på respektive vägg med rätt tjocklek. Designbuilder beräknar 
då själv U-värden och var värmeförluster sker (DesignBuilder, 2012). 
 
Designbuilder användes i detta projekt på grund av att mycket indata saknades ifrån fastigheten i 
fråga. Detta indata kan Designbuilder approximera utifrån de värden som har erhållits, såsom U-
värden på väggar utifrån väggens tjocklek och fläktars elförbrukning utifrån verkningsgrad, samt 
väderdata för Stockholmsområdet (DesignBuilder, 2012). 
 

3.2.2 Ekvationer 

 
Formler från Sandberg och Wickmans rapport (2007) används för att beräkna energibesparingen 
av att byta till ett FTX-ventilationssystem. Formler har använts istället av DesignBuilder på grund 
av svårigheter som uppkom då försök att simulera FTX-ventilation gjordes i DesignBuilder. I 
kapitel 3.6 beskrivs detta i mer detalj. Nedan presenteras formlerna som används. 
 
Ekvation 1 - Förlusten av värmeenergi 
 

     (Ekv 1) 

(Sandberg, Wickman, 2007) 
 
där  
qv = luftflöde (m^3/s)    

Ti = temperaturen inomhus ( ) 

Te = temperaturen utomhus ( ) 
h = antal timmar på kalkylperioden (timmar) 
 
Qförlust beskriver hur stor värmeenergi som försvinner i frånluften via ventilationen. Ett 
ventilationssystem med återvinning kommer att återanvända en del av värmeförlusten som 
användbar värmeenergi. FTX-systemets återvinningsgrad anger hur mycket av värmen som 
återvinns. 

Qförlust  qv 1,2  (Ti Te) h

C

C
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Ekvation 2 - Ökad elanvändning genom ökning av den specifika fläkteffekten 
 

     (Ekv 2)  

(Sandberg, Wickman, 2007)  
 
där 
SFP1 = Specifik elåtgång före åtgärd (kW*s/(m^3)) 
SFP2 = Specifik elåtgång efter åtgärd (kW*s/(m^3)) 
qv = medelflöde (m^3/s) 
h = antal timmar på kalkylperioden (h) 
 
 
Ekvation 3 - Återvunnen energi från värmeväxlaren i av FTX 
 

    (Ekv 3) 

Den återvunna energin fås genom hur stor del av den energin som via frånluften i ventilationen 
går förlorad som kan återvinnas.  
 
Ekvation 4 - Energibesparing från FTX 
 

    (Ekv 4) 

Den energibesparing som sker är den återvunna minus den energi som krävs för att driva FTX-
systemet.  
 

3.3 Ekonomisk beräkning och analys 
 

 
Figur 12 - Inparametrar för den ekonomiska beräkningen: renoverings och energipriser samt 

fastighetsägarens ekonomiska nyckeltal 
 
För att kunna utföra de ekonomiska beräkningarna tas renoveringskostnader och kostnaderna för 
olika åtgärder ifrån kalkyleringsföretag och tabellböcker med renoveringskostnader. För att kunna 
utföra en mer omfattande värdering av åtgärderna används prognoser och historiska data av el- 
och fjärrvärmepriset. Dessa tas från bl.a. Energimyndigheten, Svensk Fjärrvärme, och NordPool 
Spot. För att beräkningarna ska gälla det aktuella företaget behövs fastighetsägarens kalkylränta.  
Indata till den ekonomiska beräkningen innehåller också utdata från DesignBuilder, alltså 
energibesparingen som de valda åtgärderna ger. En tabell har tagits fram som visar de 
inparametrarna till den ekonomiska beräkningen och visas i Bilaga A.  
 

Qelanvändning  SFP2  SFP1 qv h

Qåtervunnen Qförlust återvinningsgrad

Qbesparing Qåtervunnen Qelanvändning

( ) 
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Figur 13 - Ekonomiska beräkningar 

 
De ekonomiska beräkningarna sker enligt LCC-kalkylering utifrån de resultat som togs fram i 
energibesparingsberäkningarna. För att bättre kunna värdera de resultat framkommit beräknas 
också lönsamheten med olika framtida energikostnadsökningar och olika kalkylräntor. Olika 
scenarier angående lönsamhet görs också beroende på om behovet finns för att t.ex. byta fönster 
oberoende en energieffektivisering eller inte. Detta påverkar kostnaden för ett mer energieffektivt 
alternativ, i och med att en viss kostnad måste antas oavsett beslut. 
 
Det finns även andra sätt att beräkna den ekonomiska lönsamheten utöver LCC-kalkyl, bl.a. 
paybackmetoden och internräntemetoden. I paybackmetoden sätter företaget en tidsgräns på när 
en investering ska återbetala sig. Paybackmetoden är simpel och går snabbt att använda, men ses 
ibland som olämplig vid investering som återbetalar sig på lång sikt. I internräntemetoden 
bedöms lönsamheten av en åtgärd genom att ta reda på vid vilken internränta den är lönsam. 
LCC-metoden har valts då den ansetts varit den bästa metoden att tillämpa vid denna typ av 
beräkningar. 
 

3.3.1 LCC-kalkyl 

 
LCC som står för Life Cycle Cost från engelska är en vanlig kalkylmodell som används för att 
beräkna hur lönsam en investering kan förväntas bli. LCC-kalkylen ger i denna studie information 
om vad ett energieffektiv alternativ kommer att kosta jämfört med en konventionell produkt eller 
anläggning (Energimyndigheten, 2011f). Kalkylen ger informationen om kostnaden för 
investeringen över hela dess livslängd. Ifall investeringen innebär en årlig besparing, så kan 
kostnaden bli ”negativ”, vilket leder till en ekonomisk vinst.  
 
I en LCC-kalkyl beräknas samtliga kostnader för en viss utrustning vilket omfattar både 
investeringskostnaderna och driftkostnaderna, under åtgärdernas hela förväntade livslängd. Den 
innefattar totalkostnaden för utrustningen från installation tills den tas ur bruk 
(Energimyndigheten, 2011g). Anledningen till att driftkostnaderna inkluderas är att i många fall 
brukar det i slutändan vara kostnaden för själva driften som är den avgörande faktorn för 
huruvida en investering är lönsam eller ej. Det är alltså en fallgrop att bara titta på vilket alternativ 
som är billigast vid inköpet, eftersom det kanske innebär höga drifts- och 
underhållningskostnader, och möjligen även höga energikostnader. Dessutom kommer byggnader 
finnas för en lång tid framöver, vilket innebär ett behov av att tänka långsiktigt. Därför bör 
investeringsalternativen på energieffektiviseringsåtgärderna jämföras ur ett livstidsperspektiv, som 
tar hänsyn till alla kostnader som uppstår under åtgärdens livstid. 
(Energieffektiviseringsföretagen, 2012). 
 
LCC-kalkylen används i behovsanalysen när man bestämmer vilka produkter eller anläggningar 
man ska investera i (Miljöstyrningsrådet, 2012). Detta är i enlighet med projektets mål och därför 
används LCC-kalkyl i denna studie. Energieffektiviserigsföretagen menar att det är nio faktorer 
som ska tas till hänsyn vid LCC beräkning. Dessa är: 
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1. Kalkylperiod 
2. Kalkylräntan i procent 
3. Beräknad årlig inflation 
4. Dagens energipris i kronor/kWh 
5. Förväntad årlig energiprisökning i procent 
6. Investeringskostnaden i kronor 
7. Åtgärdens förväntade energibesparing i kWh 
8. Underhållskostnader i kronor 
9. Besparing till följd av mindre värmesystem i kronor 
(Energieffektiviseringsföretagen, 2012) 
 
De viktigaste komponenterna enligt Energimyndigheten är  
Energikostnader under produktens livslängd. 
Investeringskostnader för produkten. 
Underhållskostnader för produkten under dess livslängd. 
(Energimyndigheten, 2011g) 
 
Eftersom energi- och underhållskostnaderna varierar under årens lopp och det är svårt att 
förutsäga hur stora de exakta kostnaderna blir. En förenklad beräkning användas då, där energi 
och underhållkostnaderna antas vara lika stora varje år. Med hjälp av nuvärdeskalkyl beräknas 
energi- och underhållskostnaderna under hela produktens livsländ om till dagens värde. Därefter 
kan alla kostnader (investerings-, energi-, och underhållskostnad) jämföras med varandra 
(Energimyndigheten, 2011g). 
 
Nuvärdesmetoden ingår i en LCC-kalkyl. Nuvärdesmetoden används för att fastställa en 
investerings lönsamhet. Den årliga kostnaden, besparingen eller vinsten en investering leder till 
diskonteras till en summa i dagens penningvärde, som sedan direkt kan jämföras med 
grundinvesteringens kostnad. Kalkylräntan, vilket är den ränta som investeringen diskonteras 
emot sätts av respektive företag. Kalkylräntan speglar det krav på avkastning företaget har på 
investeringen. 

3.3.2 Ekvationer 

 
Ekvation 5 - Investeringens LCC-kostnad: 
 
 

(Ekv 5) 
 
(BELOK, 2011) 
 
För att beräkna nuvärdet av investeringen som helhet så krävs nuvärdet av energibesparingen 
(Cenergibesparing) och nuvärdet av underhållskostnaden (Cunderhållskostnad), ifall besparingen 
överstiger både investeringskostnaden och underhållskostnaden så är investeringen värd att 
utföra (LCCtotal < 0). Ifall besparingen är mindre än kostnaderna är den ej ekonomiskt lönsam att 
genomföra (LCCtotal > 0).  
 
Ekvation 6 - Investeringens Nuvärde 
 

     (Ekv 6) 

Investeringen är lönsam om nuvärdet är positivt, och ej lönsam om nuvärdet är negativt. 

LCCtotal  Investeringskostnad Cunderhållskostnad(ekv8) Cenergibesparing(ekv7)

Nuvärde  LCCtotal
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Ekvation 7 - Energibesparingens Nuvärde: 
 

 (Ekv 7) 

(BELOK, 2011) 
 
Nuvärdet av energibesparingen beräknas genom energibesparingen per år multiplicerat med 
energipriset. Detta värde diskonteras med en faktor som beror på företagets kalkylränta (i), 
energiprisutvecklingen över inflationen (q) och antalet år man använder som kalkylperiod (n).  
 
Ekvation 8 – Underhållskostnadens Nuvärde: 
 

  (Ekv 8) 

(BELOK, 2011) 
 
Nuvärdet av den totala underhållskostnaden beräknas genom att ta den årliga 
underhållskostnaden och diskontera den med en faktor beroende av kalkylperioden (n) och 
kalkylräntan (i).  
 
Ekvation 9 – Nuvärdet för byte till treglas istället för 2-glas när fönstren måste bytas 
 

    (Ekv 9) 

 
Nuvärdet av att byta till treglasfönster om befintliga fönstren ändå behöver renoveras beräknas 
genom nuvärdet av att byta till treglas minus nuvärdet av att byta till 2-glasfönster. Åtgärden att 
byta till 2-glasfönster ses som den minsta investeringen som måste göras. 
 
Ekvation 10 – Injusteringskostnad för ventilation vid installation av FTX-system 
 

(Ekv 10) 

 
(Sandberg, Wickman, 2007) 
 
Injusteringskostnad för ventilation beräknas med ovanstående formel där m = antal värmeväxlare 
och Atemp är den totala uppvärmda arean av fastigheten i m^2. 

Cenergibesparing Qenergi  eenergi 

1
1 q

1 i








n

1 i

1 q
1

Cunderhållskostnad  aunderhåll 
1 (1 i)n

i

Ctreglas,behovbyte  Ctreglas Ctvåglas

Injusteringskostnad  m 1000  8 Atemp
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3.4 Åtgärder som beräknas 
 
Med grund i litteraturstudien har modellen utformats för att beräkna den energimässiga och 
ekonomiska lönsamheten gällande förbättrat klimatskal och ventilationssystem. Många av de 
andra teknikerna har potentiellt god lönsamhet var och en för sig, men de två enskilt största 
förbättringsområdena har identifierats som just klimatskal och ventilation. Uppvärmningen av 
bostaden och varmvatten står för 74 % (Figur 5) av energianvändningen och klimatskal och 
ventilation är båda direkt kopplade till just värmebehovet. Följande åtgärder beräknas i modellen: 
 

Tabell 3 - Översikt över olika åtgärder som beräknas 

 

Åtgärd 
Fönster U 

= 2,5 
Fönster U 

= 1,0 
Fönster U 

= 0,7 Tillägsisolering FTX 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

 
 

3.5 Objektbeskrivning 
 
Fastigheten vars energianvändning simuleras i modellen är Hagen 16, ett 6-våningshus beläget på 
St: Paulsgatan 34 på Södermalm. Hagen 16 byggdes 1962 av byggfirman Olov Lindgren AB och 
förvaltas även sedan dess av företaget. Fastigheten är ett kombinerat flerbostadshus och 
kontorsbyggnad. Det finns 15 lägenheter belägna på våningarna 1-5 och bottenvåningen består av 
kontor.  
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Figur 14 - Hagen 16, bild av fastighetens framsida    Figur 15 - Hagen 16, bild av fastighetens baksida 

 
 

2-glasfönsterna och dörrarna är original från 1962. Väggarna har inte blivit extra isolerade sen 
fastigheten byggdes. Däremot har vinden tillägsisolerats och har nu en temperatur som är samma 
eller lite högre än utomhustemperaturen. Hagen 16 har 12 st. balkonger som antagligen verkar som 
köldbryggor. Andra potentiella köldbryggor är stuprören som finns på bägge sidor om fastigheten.  

 
 



 

45 

 
Figur 16 - Ritning över Hagen 16, entréplan (Olov Lindgren, 1962) 
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Figur 17 - Ritning över Hagen 16, från sidan (Olov Lindgren, 1962) 

 
Fastigheten består av garage, bottenvåning med kontor, 5 våningar med 3 lägenheter på varje 
våning och vind. Lägenheterna består av två och trerummare, där de översta treorna även har 
extrarum på vinden. Varje lägenhet innehåller sovrum, vardagsrum och kök. Det finns även 
förråd och fläktrum finns på vinden. På bottenvåningen finns kontor, soprum och värmeväxlare 
till ett FTX-system för kontoret och på övriga våningarna finns F-ventilationssystem. På 
garageplan finns pannrum, tvättstuga, cykelförråd och elcentral. Garaget finns både under 
bostäderna och fortsätter under innegården. Västra och östra sidan av fastigheten gränsar mot 
andra fastigheter. Fastigheten använder Osram Lumilux lampor i energiklass B och trapphuset är 
belyst 24 timmar om dygnet. Källare och vind har närvarobelysning.  
 

3.6 Modellen tillämpad på Hagen 16 i DesignBuilder 
 
Utifrån de parametrar som erhålls från Olov Lindgrens personal och ritningar samt från de 
register med typdata för byggnader byggs modellen i designbuilder upp.  Varje våning byggs 
utvändigt och invändigt utifrån de ritningar som tillhandahållits. Byggnaden i figur 18 är modellen 
av Hagen 16. Den röda linjen markerar marknivån och då Hagen 16:s framsida står i en lutande 
backe markerar den gröna triangeln den reella marknivån. De två röda kuberna på vardera sida 
om Hagen 16 indikerar att ingen energiöverföring sker mellan dessa och byggnaden. Ett sådant 
tillstånd kallas adiabatiskt tillstånd. Dessa kuber representerar de byggnader som ligger vägg i 
vägg med Hagen 16 och som har väldigt lika förhållanden. Alltså görs antagandet att 
värmeförlusten från Hagen 16 till grannbyggnaderna är lika stort som inflödet av värme från 
dessa byggnader. Detta kan likställas med adiabatiska förhållanden. 
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Figur 18 - Modellen av Hagen 16:s framsida i DesignBuilder  

 
För att en simulering som överensstämmer så nära med verkligheten som möjligt har varje våning 
byggts upp exakt utifrån respektive vånings ritning.  Varje rum på de olika våningarna har också 
en uttryckt aktivitet, t.ex. sovrum, kök eller toalett. Detta för att olika rum påverkar 
energianvändningen på olika sätt. Även schema för ventilation och värmeanvändning sätts upp 
utifrån standardanvändning för flerbostadshus.  
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Figur 19 - Modellen av våning 1 på Hagen 16 i DesignBuilder 

 
Värden på klimatskalet tillförs också modellen. De flesta av dessa saknades av Olov Lindgren och 
togs då fram från standardvärden av liknande byggnader. U-värden på fönster och dörrar läggs till 
modellen, dels de ursprungliga U-värdena, och dels nya U-värden när t.ex. treglasfönster sätts in. 
Även väggar, tak och golv får U-värden insatta. 
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Figur 20 - Modellen av Hagen 16:s baksida i DesignBuilder 

 
 
Modellen i DesignBuilder används för att beräkna de potentiella energibesparingar som 
förbättringar av klimatskalet kan ge. Modellen simulerar ett års energianvändning för varje åtgärd, 
och de synergieffekter som kan uppnås vid t.ex. tilläggsisolering och installation av isolerruta 
erhålls. Designbuilder kan också beräkna ventilationssystems elförbrukning och hur stor 
luftomsättningen är etc. I detta projekt beräknas hur lönsamt det är att byta det befintliga 
frånluftsventilationssystemet till ett FTX-system. Många försök till att göra detta i DesignBuilder 
gjordes, men de värden som erhölls från modellen var dock orealistiska, och ingen 
värmeåtervinning registrerades trots installationen av FTX. Efter samtal med KTH:s främsta 
kunniga inom Designbuilder samt Designbuilder.co.uk: s hjälpforum utan att upptäcka något fel 
fattades beslutet att använda formler från industrin för att beräkna ventilationssystemets 
potentiella besparingar. Den stora nackdelen med detta är att de potentiella synergieffekter som 
finns med bättra klimatskal och mer effektivt ventilationssystem inte tas fram. Formlerna beskrivs 
i kapitel 3.2.2. 
 

3.7 Antaganden 
 
En del värden på parametrar som krävs i modellen kunde ej tillhandahållas av fastighetsägaren. 
Istället har standardvärden för fastigheter byggda under samma period använts. Dessa värden har 
tagits ifrån boverkets rapport BETSI (BETSI, 2010), Renoveringshandboken (Reppen, 2009), 
Sandbergs rapport (Sandberg, 1993) samt Energihuskalkyl (Energihuskalkyl, 2012). Dessa 
antaganden gör resultatet mindre noggrant för testobjektet. Elpris och fjärrvärmeprisökningen 
antogs utifrån exemplar i Renoveringshandboken (Reppen, 2009) samt Energimyndighetens 
prognoser (Energimyndigheten, 2011b). I känslighetsanalysen prövas de värden som antas. 
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4. Resultat och diskussion 
 

4.1 Resultat och diskussion av den energitekniska beräkningen 
 
Resultaten av den energitekniska beräkningen presenteras och beskrivs nedan. Resultaten för 
klimatskalet kommer ifrån utdata från Designbuilder och resultaten för FTX kommer ifrån de 
beräkningsformler som används. Först presenteras resultaten för klimatskalet i form av den totala 
energibesparingen i kWh per år, samt i form av kWh per kvadratmeter per år. Därefter 
presenteras resultatet för införandet av FTX i form av total energibesparing i kWh per år.  
 

4.1.1 Klimatskalets totala energibesparing i kWh per år 

 
Tabell 4 - Totala energibesparingen i kWh som åtgärderna på klimatskalet leder till 

 

Åtgärd 
Total 

energianvändning per 
år, inga åtgärder 

Total 
energianvändning per 

år, efter åtgärd 

Energibesparingen per 
år (kWh) 

1: Byte av det inre 
glaset mot isolerruta 

191770.29 171440.29 20330 

2: Byte av fönster 191770.29 167372.29 24398 

3: Tilläggsisolering av 
väggar 

191770.29 183102.29 8668 

5: Tilläggsisolering av 
väggar + byte av det 
inre glaset mot 
isolerruta 

191770.29 162621.29 29149 

6: Tilläggsisolering av 
väggar + byte av 
fönster 

191770.29 158533.29 33237 
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Figur 21 - Totala energibesparingen i kWh som åtgärderna på klimatskalet leder till 

 

Den totala energianvändningen per år utan åtgärder fås som 191770 kWh från simuleringen i 
DesignBuilder. Åtgärden som ger högst energibesparing är kombinationen av tilläggsisolering av 
väggar och byte av fönster, vilket ger en besparing på 33237 kWh som resulterar i en årlig total 
energianvändning på 158533 kWh. Åtgärden som ger lägst energibesparing är enbart 
tilläggsisolering av väggar, vilket ger en besparing på 8668 kWh som resulterar i en årlig total 
energianvändning på 183102 kWh. 
 
Den största energibesparingen som erhålls genom en enskild åtgärd är bytet av tvåglasfönster till 
energieffektivt treglasfönster. Besparingen för Hagen 16 skulle nästan bli 24000 kWh per år. 
Detta är något mer än ifall man bara byter den inre rutan mot en isolerruta, då besparingen blev 
dryga 20300 kWh per år. Ifall både tilläggsisolering och fönsterbyte (eller byte av innerruta) 
genomförs så blir besparingen större. En synergieffekt på 171 kWh per år syns vid byte av 
fönster och tilläggsisolering och en effekt på 151 kWh per år syns vid tilläggsisolering och 
insättning av isolerruta. Att det finns synergieffekter kan bero på att ifall endast en del av 
klimatskalet isoleras försvinner desto mer av den varma luften via de dåligt isolerade delarna. 
Isoleringshandboken skriver att så kallade kombieffekter kan uppstå vid mer än en åtgärd. Dessa 
kan vara negativa, dvs. att den ena åtgärdens effekt adderat med den andra åtgärdens effekt är 
större än i de fall när man utför båda. Kombieffekterna kan även vara positiva, d.v.s. att 
effekterna av den ena åtgärderna adderat med effekterna av den andra blir mindre än när man 
utför båda samtidigt. I fallet med Hagen 16 är kombieffekterna positiva, vilket visas i de resultat 
som erhållits.  
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4.1.2 Energibesparingen av ett byte till nya 2-glasfönster 

 
Tabell 5 - Totala energibesparingen i kWh som byte till nya 2-glasfönster leder till 

 

Åtgärd 
Total 

energianvändning per 
år, inga åtgärder 

Total 
energianvändning per 

år, efter åtgärd 

Energibesparingen per 
år (kWh) 

Byte av fönstren till 
nya 2-glasfönster 

191770.29 188778 2992 

Tilläggsisolering av 
väggar + Byte av 
fönstren till nya 2-
glasfönster 

191770.29 180085 11685 

 
Ovanstående tabell finns med i beräkningar som referens ifall de befintliga fönstren på 
fastigheten måste bytas. Då jämförs åtgärderna i ovanstående tabell med alternativet att byta ut 
fönstren till treglasfönster. I den ekonomiska analysen kommer detta beskrivas i mer detalj. 
 

4.1.3 Klimatskalsförbättringarnas energibesparing i kWh per kvadratmeter per år 

 
Tabell 6 - Energibesparingen per m^2 per år i kWh som åtgärderna på klimatskalet leder till 

 

Åtgärd 
Energianvändningen 
per m^2 per år, inga 

åtgärder (kWh) 

Energianvändningen 
per m^2 per år, efter 

åtgärd (kWh) 

Energibesparingen per 
m^2 per år (kWh) 

Byte av det inre glaset 
mot isolerruta 

134.63 120.36 14.27 

Byte av fönster 134.63 117.5 17.13 

Tilläggsisolering av 
väggar 

134.63 128.55 6.08 

Tilläggsisolering av 
väggar + byte av det 
inre glaset mot 
isolerruta 

134.63 114.17 20.46 

Tilläggsisolering av 
väggar + byte av 
fönster 

134.63 111.3 23.33 

 

 



 

53 

 
Figur 22 - Energibesparingen per m^2 per år i kWh som åtgärderna på klimatskalet leder till 

 

Energianvändningen per år utan åtgärder fås som 134,63 kWh/m^2 från simuleringen i 
DesignBuilder. Åtgärden som ger högst energibesparing är kombinationen av tilläggsisolering av 
väggar och byte av fönster, vilket ger en besparing på 22,33 kWh/m^2 som resulterar i en årlig 
energianvändning på 111,3 kWh/m^2. Åtgärden som ger lägst energibesparing är enbart 
tilläggsisolering av väggar, vilket ger en besparing på 6,08 kWh/m^2 som resulterar i en årlig 
energianvändning på 128,55 kWh/m^2. Efter utförda åtgärder kommer alltså Hagen 16 enligt 
modellen ner till en energianvändning per kvadratmeter och år som näst intill är godkänd för 
nybyggnad.  
 
 
Felkällor: 
I Hagen 16:s energideklaration visas dock energianvändningen som 168 kWh/m^2 och år. Denna 
användning skiljer sig med ca 34 kWh/m^2 och år ifrån den användning som erhållits i modellen. 
Denna del kan antingen vara helt fristående från de aspekter som simulerats i modellen eller i 
detta fall så kan den faktiska besparing som erhållits genom simulationen ändå räknas som 
trovärdig. Ifall dessa 34 okända kWh/m^2 och år är kopplade till de aspekter som simulerats 
verkar det troligt att den faktiska besparingen skulle vara ännu större än modellerat. Detta går inte 
att avgöra utifrån simuleringen. Alltså går det inte att anta att energianvändningen per m^2 är 
nere på de låga nivåer som visas i resultatet, utan potentiellt ligger ca 34 kWh/m^2 och år över 
dessa nivåer. 
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4.1.4 FTX-ventilationssystemets energibesparing 

 
Tabell 7 - Totala energibesparingen i kWh som byte till FTX-ventilationssystem leder till 

 

Åtgärd Energibesparing per år (kWh) 

Byte till FTX-ventilationssystem 72948 

 
Enligt beräkningarna erhålls en energibesparing på ca 73000 kWh per år vid byte från frånluft till 
FTX. Denna stora besparing sker primärt då stora delar av fastighetens energi lämnar byggnaden 
via ventilationssystemet som innan inte haft någon värmeåtervinning. Därför finns det stora 
möjligheter att spara energi på att införa återvinning. Ett FTX-system drar dock drygt tre gånger 
så mycket el som ett frånluftssystem, men värmeåtervinning väger upp detta. För att uppnå denna 
besparing krävs dock att ventilationssystemet är optimalt justerat och att till- och frånluft inte 
passerar fastigheten på övriga platser än via FTX-systemet (Energiaktiv, 2011i). 
 

4.2 Resultat och diskussion av den ekonomiska beräkningen 
 
Resultaten från den ekonomiska beräkningen presenteras och beskrivs nedan. För alla valda 
åtgärder presenteras först resultaten från ett standardscenario, och sedan följer resultaten från 
olika scenarier av energiprisökningen, samt olika scenarier av kalkylräntan. Resultaten för alla 
valda åtgärder presenteras i tabeller och grafer, som analyseras efteråt för att se vilka åtgärder som 
är lönsamma. Eftersom bytet till ett FTX-ventilationssystem beräknades för hand istället för i 
DesignBuilder presenteras resultaten för åtgärden separat. 
 

4.2.1 Standardscenariot 

 
Nedan visas en tabell och figur över de valda åtgärderna, med grundinvesteringens belopp och 
nuvärdet för investeringen räknat med 30 års livslängd, 2 % energiprisökning per år, och den 
studerade fastighetens ägaravkastningskrav på 6,5 %. 
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Tabell 8 - Nuvärdet av åtgärderna i klimatskalet, standardscenariot 
 

Åtgärd Grundinvesteringen (kr) 
Nuvärde (kr), 

standardscenariot 

Byte av det inre glaset mot 
isolerruta 

194947.2 56016.59 

Byte av fönster 812860.2 -511679 

Tilläggsisolering 113049 -6046.83 

Tilläggsisolering av väggar + 
byte av det inre glaset mot 
isolerruta 

325402.2 34427.78 

Tilläggsisolering av väggar + 
byte av fönster 

925909.2 -515615 

 
 

 
Figur 23 - Nuvärdet av åtgärderna i klimatskalet, standardscenariot  

 
Med 30 års livslängd som referensvärde kan nuvärdet av de olika valda åtgärderna i 
standardscenariot jämföras. Åtgärden som ger högst nuvärde är byte av det inre glaset mot 
isolerruta, vilket ger ett nuvärde på ca 56 000 kr. Åtgärden som ger lägst nuvärde är 
kombinationen av tilläggsisolering av väggar och byte av fönster, vilket ger ett nuvärde på ca  
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 -515 000 kr. Kombinationen av tilläggsisolering av väggar och byte av det inre glaset mot 
isolerruta ger ett positivt nuvärde på drygt 34 400 kr. Dels bär isolerrutans vinst upp förlusten av 
att tilläggsisolera, men tilläggsisoleringen i sig blir mer värdefull då det uppstår synergieffekter när 
både tilläggsisolering och fönstertätning/byte utförs. Glasbranschföreningen säger i tidigare 
rapporter att i de fall där det är möjligt så bör man byta till isolerruta då det är mer ekonomiskt 
lönsamt än att byta hela fönstret (Glasbranschföreningen, 2008). 
 
Att enbart byta ut fönstren ger ett negativt nuvärde nästan lika stort som kombinationen av 
tilläggsisolering av väggar och byte av fönster. Att enbart tilläggsisolera ger ett mindre negativt 
nuvärde. Även K-konsult kommer i sin rapport fram till att tilläggsisolering i sig sällan är lönsamt 
(K-Konsult Energi Stockholm AB, 2001). Eftersom nuvärdet direkt speglar lönsamheten är det 
alltså ett byte av det inre glaset mot en isolerruta som är mest lönsam.  
 
Om fönstren ändå måste bytas ut kan inte alternativet att byta ut det inre glaset mot isolerruta 
väljas, eftersom hela fönstret behöver renoveras. Eftersom en kostnad för nya fönster ändå måste 
tas undersöks skillnaden mellan att sätta in billigare 2-glasfönster med sämre isoleringsförmåga 
mot dyrare 3-glas med bättre isoleringsförmåga. Nuvärdet av att sätta in 3-glasfönster istället för 
2-glasfönster är ca 24 000 kr.  
 
Vidare har inte åtgärden byte till FTX-ventilation tagits med i jämförelsen ovan eftersom denna 
åtgärd inte simulerades i DesignBuilder utan beräknades med formler, och därför kan inte direkt 
jämföras med de andra åtgärderna som simulerades i DesignBuilder. Ett annat skäl till att 
åtgärden byte till FTX-ventilation inte direkt jämförs med de andra åtgärderna är eftersom ett 
FTX-system har en livslängd på 20 år istället för 30 år, vilket är livslängden för samtliga 
jämförelser ovan.  
 
FTX 

 
Tabell 9 - Nuvärdet av bytet till FTX-ventilationssystem  

Åtgärd Grundinvesteringen (kr) 
Nuvärde (kr), 20 år,  

6,5% prisökning,  
2% energiprisökning 

Byte till FTX-
ventilationssystem 

536912 180238 

 
Den ekonomiska vinsten för införande av FTX-system är i standardscenariot drygt 180 000 kr. 
Detta är den enskilt största vinsten bland de åtgärder som undersökts. Som tidigare diskuterats så 
uppgår endast vinsten till detta under optimala förhållanden. Lönsamheten har dock mycket god 
marginal, och borde alltså vara lönsam även under mycket suboptimala förhållanden. 
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Tilläggsisolering av väggar och byte av fönster till treglasfönster, när de befintliga 
fönstren ändå behöver bytas 
 

Tabell 10 - Nuvärdet av kombinationen tilläggsisolering av väggar + byte av fönster till 
treglasfönster, när befintliga fönstren ändå behöver bytas ut, standardscenariot 

Åtgärd Grundinvesteringen (kr) 
Nuvärde (kr), 

standardscenariot 

Byte till 3-glasfönster + 
tilläggsisolering när fönstren 
måste bytas 

685706 155460 

 
Lönsamheten ovan beräknas utifrån scenariot där fönstren måste bytas och tilläggsisolering skall 
sättas in. Lönsamheten att då välja 3-glas istället för 2-glas blir ca 155 000 kr. Den dyrare 
kostnaden för 3-glas jämförelse med 2-glas vägs upp av att tilläggsisoleringen inte blir lika effektiv 
med ett fönster med högt U-värde.  
 

4.2.2 Känslighetsanalys 

 
Nedan visas resultaten från LCC-kalkylen för de valda åtgärderna. Förändringen av nuvärdet för 
olika energiprisscenarier och kalkylräntescenarier presenteras på nedanstående grafer. Värdena 
analyseras sedan utifrån hur känsliga de är mot förändring i energipris och kalkylränta.  
 
Energipriset känslighetsanalyseras eftersom den framtida prisbilden är osäker. Det är då 
intressant att se vad nuvärdet blir vid olika energiprisökningar eftersom en högre 
energiprisökning skulle innebära ett högre nuvärde för energieffektiviserande åtgärder, och 
därmed kan en åtgärd som inte är lönsam vid standardscenariot bli lönsam vid den högre 
energiprisökningen. I känslighetsanalysen beräknas lönsamheten inom spannet 0 % - 10 % 
energiprisökning. Kalkylräntan känslighetsanalyseras eftersom olika fastighetsägare kan ha olika 
avkastningskrav, och modellen ska gälla för olika fastigheter byggda med samma teknik runt 
samma tid. Kalkylräntan beräknas från 4 % till 14 % för att analysera över ett stort räntespann. 
Varje åtgärd analyseras enskilt utifrån olika energipriser och kalkylräntor och presenteras i 
nedanstående diagram. Energiprisökningen är ökningen av fjärrvärmepriset utöver inflationen. 
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4.2.2.1 Analys av ökningen av energipriset 

 

 

Figur 24 - Nuvärdet av åtgärder på klimatskalet, vid olika energiprisökningar 

 

Resultaten visar att ett byte av det inre glaset mot en isolerruta ger ett positivt nuvärde på ca 4000 
kr redan vid 0 % energiprisökning. Oavsett om energipriset stiger eller inte kommer åtgärden vara 
lönsam att utföra.  
 
Vid ett byte av hela fönstret för alla fönstren i den studerande fastigheten har negativa nuvärden 
då energiprisökningen är mellan 0 % och 9 %. Vid högre energiprisökning blir nuvärdet positivt. 
Att byta ut hela fönstren är enligt våra beräkningar väldigt sällan lönsamt att utföra. Beräkningen 
och resultatet bygger dock på antagandet att de gamla fönstren inte behöver renoveras och kan 
fortsätta att användas. Om de gamla fönstren ändå behöver renoveras behöver inte hela 
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kostnaden skrivas till energieffektviseringsåtgärden och i så fall kommer nuvärdet av åtgärden att 
bli högre, och åtgärden möjligen bli lönsam att utföra. 
 
Tilläggsisolering av väggar har ett negativt nuvärde om energiprisökningen är mellan 0 % och 2,5 
%. Från 2,5 % och uppåt blir nuvärdet positivt. Detta är alltså en lönsam investering i ett 
framtida energiscenario där energipriserna de kommande 30 åren stiger snabbare än 
konsumentindex. Däremot är åtgärden inte lönsam vid en prisutveckling som följer inflationen. I 
vanliga fall brukar 60 år användas som kalkylperiod för tilläggsisolering, men för att kunna 
jämföra nuvärdet av tilläggsisolering med nuvärdet av de andra valda åtgärderna ur ett 30 års 
perspektiv används 30 år i detta fall. En jämförelse av nuvärdet vid de olika livslängderna görs i 
Figur 25. 
 
Vid en kombination av tilläggsisolering av väggarna och byte av det inre glaset mot en isolerruta 
blir nuvärdet negativt om energiprisökningen är mellan 0 % och 1 %. Från 1 % energiprisökning 
och uppåt blir nuvärdet positivt.  
 
Vid en låg energiprisökning är en kombination av tilläggsisolering och bytet av det inre glaset mot 
isolerruta åtgärd mindre lönsam än att endast byta ut innerrutan, däremot från cirka 4 % 
energiprisökning och uppåt blir nuvärdet av att både tilläggsisolera och byta ut den inre rutan mot 
isolerglas högre än att enbart byta det inre glaset. Till exempel vid 5 % energiprisökning blir 
nuvärdet av kombinationen 204981 kr medans nuvärdet av enbart bytet av det inre glaset till 
isolerruta blir 174969 kr. 
 
Vid en kombination av tilläggsisolering av väggarna och byte av hela fönstret för alla fönstren i 
den studerande fastigheten blir nuvärdet negativt om energiprisökningen är mellan 0 % och 8 %. 
Vid 8 % och uppåt blir nuvärdet positivt. För att denna gemensamma åtgärd ska bli lönsam krävs 
alltså en energiprisökning som är betydligt större än inflationen. Beräkningen och resultatet 
bygger dock på antagandet att de gamla fönstren inte behöver renoveras och kan fortsätta att 
användas. Om de gamla fönstren ändå behöver renoveras behöver inte hela kostnaden skrivas till 
energieffektviseringsåtgärden och i så fall kommer nuvärdet av åtgärden bli högre, och åtgärden 
möjligen bli lönsam. 
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Figur 25 – Jämförelse av nuvärdet av tilläggsisolering med 30 och 60 års livslängd, vid olika 

energiprisökningar 

 

Figur 25 jämför skillnaderna i nuvärde ifall de ekonomiska beräkningarna görs med 30 och 60 års 
livslängd. Resultaten visar att vid låg energiprisökning är nuvärdet i samma storleksordning. Detta 
innebär att vid låg energiprisökning vid de åtgärder som t.ex. innefattar både byte av fönster och 
tilläggsisolering inte finns en stor potentiell vinst som inte syns på grund av att en kortare 
livslängd använts på tilläggsisoleringen. Vid hög energiprisökning bör hänsyn tas till denna 
skillnad, då högre årlig energiprisökning leder till större skillnad mellan nuvärdet av de två 
livslängderna.  
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4.2.2.2  Analys av olika kalkylräntor  

 

 
Figur 26 – Nuvärdet av åtgärder på klimatskalet, vid olika kalkylräntor 

 
 
Nuvärdet av att byta det inre glaset mot en isolerruta blir positivt vid en kalkylränta mindre än 9 
%, och åtgärden lönsam. Vid 9 % eller högre kalkylränta blir nuvärdet negativt, och åtgärden inte 
lönsam.  
 
Nuvärdet av att byta ut fönstren är negativt redan vid 4 % kalkylränta. Nuvärdet blir mer och mer 
negativt ju högre kalkylräntan är. Oavsett om en lägre eller högre kalkylränta används kommer 
åtgärden inte vara lönsam att utföra. 
 
Nuvärdet av att tilläggsisolera väggarna blir positivt vid en kalkylränta på 6 % och nedåt, och 
därmed åtgärden lönsam att utföra. Vid högre kalkylränta än 6 % blir nuvärdet negativt och 
åtgärden inte lönsam att utföra. 
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Nuvärdet av kombinationen tilläggsisolering av väggar och byte av det inre glaset mot isolerruta 
blir positivt vid en kalkylränta på cirka 7.4% och mindre, och därmed åtgärden lönsam att utföra. 
Vid högre kalkylränta blir nuvärdet negativt och därmed åtgärden inte lönsam att utföra. 
 
Nuvärdet av kombinationen tilläggsisolering av väggar och byte av hela fönstren blir redan 
negativt vid 4 % kalkylränta. Oavsett vilken av de testade kalkylräntor inom spannet som används 
blir åtgärden alltså inte lönsam att utföra.  

 

 
Figur 27 – Jämförelse av nuvärdet av tilläggsisolering med 30 och 60 års livslängd, vid olika 

kalkylräntor 
 
Vid 60 års livslängd och cirka 7.6% kalkylränta och nedåt blir nuvärdet av att tilläggsisolera 
väggarna positivt, och därmed åtgärden lönsam att utföra. Vid högre kalkylränta blir nuvärdet 
negativt och åtgärden inte lönsam att utföra. Motsvarande siffra för 30 års livslängd är ca 6 %. 
Vid lägre kalkylränta är nuvärdet av den högre livslängden avsevärt högre än den lägre. Vid de 
beräkningar som kombinerar tilläggsisolering och andra åtgärder, t.ex. byte av fönster, bör man 
enligt våra beräkningar vid låga kalkylräntor ta hänsyn till att vinsten är större i och med att 
tilläggsisoleringen har högre livslängd.  

-80000

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%

N
u

vä
rd

e
 (

kr
) 

Kalkylränta (%) 

Nuvärdet av att tilläggsisolera väggarna med 30 
års och 60 års livslängd, vid olika kalkylräntor, 2% 

energiprisökning 

Nuvärdet av att tilläggsisolera väggarna, 30 års livslängd

Nuvärdet av att tilläggsisolera väggarna, 60 års livslängd



 

63 

4.2.2.3 Byte av fönster till treglasfönster när befintliga fönstren ändå behöver bytas ut 

 

 
Figur 28 - Nuvärdet av att byta ut fönstren till energieffektiva treglasfönster, jämfört 

med att byta till nya 2-glasfönster, när befintliga fönstren ändå behöver bytas ut, 30 års 
livslängd, 6,5 % kalkylränta, med olika energiprisökning 

 
Skillnaden i nuvärdet mellan 2-glasfönster och treglasfönster är den faktiska lönsamheten av att 
välja ett mer energieffektiv treglasfönster kontra ett billigare men mindre energieffektiv 2-
glasfönster. Ett alternativ måste väljas, och kan då behandlas som en kostnad som måste tas. 
Trots att bägge fönster har ett negativt nuvärde så är treglasfönster mindre negativt än 2-
glasfönster vid en ökning av energipriset på ca 1,3 % och högre. Det kan ses som en besparing att 
välja treglasfönster, trots att det på grafen ser ut som en kostnad.  
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4.2.2.4 Kombinationen tilläggsisolering av väggarna och byte av hela fönstret, när befintliga 

fönstren ändå behöver bytas ut  

 

 
Figur 29 - Nuvärdet av att tilläggsisolera väggarna och byta fönstren till energieffektiva 
treglasfönster, jämfört med att byta till nya 2-glasfönster, när befintliga fönstren ändå 

behöver bytas ut och fasaden ändå skall tilläggsisoleras, 30 års livslängd, 6,5 % 
kalkylränta, med olika energiprisökningar  

 
Ifall tilläggsisolering skall utföras och de nuvarande fönstren måste bytas ut är det även utan 
prisökning av energipriset lönsamt att välja 3-glas framför 2-glas. I detta scenario är den gröna 
linjen nuvärdet av 2-glasfönster + tilläggsisolering och den blå linjen 3-glas + tilläggsisolering. Då 
nya fönster behövs kan den gröna linjen anses vara den kostnad som måste tas vid renoveringen. 
Alltså blir värdet av att sätta in 3-glas istället för 2-glas skillnaden mellan linjerna i nuvärde-axeln. 
Ju högre energiprisökning som används, desto mer värdefull blir 3-glas kontra 2-glas i samband 
med tilläggsisolering.  
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4.2.2.5 Byte till ett FTX-ventilationssystem 

 

 
Figur 30 - Nuvärdet av att byta till ett FTX-ventilationssystem, 20 års livslängd, 6,5 % 

kalkylränta, med olika energiprisökningar 
 
Ett byte till FTX-ventilationssystem ger redan positivt nuvärde vid 0 % energiprisökning, 
nämligen cirka 66000 kr. Nuvärdet av åtgärden blir större med högre energiprisökning.  
  

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% 11,00%

N
u

vä
rd

e
 (

kr
) 

Energiprisökning (%) 

Nuvärdet av att byta till ett FTX-
ventilationssystem, 20 års livslängd, 6,5% 

kalkylränta 



 

66 

 

 
Figur 31 - Nuvärdet av att byta till ett FTX-ventilationssystem, 20 års livslängd, 2 % 

energiprisökning, med olika kalkylräntor 
 
Vid 4 % kalkylränta har ett byte till FTX-ventilationssystem ett nuvärde på cirka 830000 kr. Vid 
högre kalkylränta blir nuvärdet successivt mindre. Vid en mycket hög kalkylränta på 14 % blir 
nuvärdet fortfarande positivt. Alltså är bytet till FTX-ventilationssystem lönsamt att utföra 
baserat på alla testade kalkylräntor inom spannet. 
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5. Slutsats 
 
Rekommendationen på vilka åtgärder som bör utföras på studieobjektet Hagen 16 beror på om 
de befintliga fönstren i fastigheten behöver bytas ut och vilken prognos på ökat energipris 
fastighetsägaren följer. 
 
FTX-ventilation bör installeras i alla prislägen, då lönsamheten är god både vid låg och hög 
energiprisökning. Utan FTX riskerar också de nya fönstren drabbas av kondensproblem då de 
har låga U-värden. 
 
1. Befintliga fönstren i Hagen 16 kan fortfarande användas 
 
Energiprisökning mindre än 4 % –> rekommendation: byta det inre glaset till isolerruta 
Ifall energiprisökningen är mindre än 4 % lönar sig den åtgärd som sänker energianvändningen 
mest i förhållande till investeringskostnaden. Att sätta in en isolerruta är billigt och har en stor 
inverkan på energiförbrukningen. 
 
Energiprisökning 4 % eller högre --> rekommendation: tilläggsisolering av väggar + byta det inre glaset till 
isolerruta 
Vid en energiprisökning som överstiger 4 % lönar sig den dyrare investeringen att tilläggsisolera 
och sätta in isolerruta. Minskning av energianvändningen blir i detta läge så värdefull att den 
överskrider kostnaden för själva isoleringen. 
 
2. Befintliga fönstren i Hagen 16 måste ändå bytas ut 
 
Energiprisökning mindre än 4 % --> rekommendation: byta till treglasfönster 
Vid en låg energiprisökning är det mest lönsamt att endast göra de relativt billiga åtgärderna som 
ändå kan ge stor effekt på energianvändningen. Investeringen att sätta in 3-glas istället för 2-glas 
är tack vare energieffektiviseringen trots sitt högre pris lönsam. 
 
Energiprisökning 4 % eller högre --> rekommendation: tilläggsisolering av väggar + byta till treglasfönster 
Vid en hög energiprisökning blir de åtgärder som minskar energianvändningen mer lönsamma. 
Därför är det lönsamt att utöver fönsterbytet också tilläggsisolera.  
 
 
Framtida forskning: 
 
Tidigare forskning visar att det finns synergieffekter mellan införande av FTX-system och tätning 
av fastigheten (Dodoo, Gustavsson, Sathre, 2011). Ifall dessa synergieffekter är stora kan 
införandet av FTX-system rättfärdiga tilläggsisolering av fasaden och fönsterbyte vid lägre 
energiprisökning då dessa tillsammans med FTX-system blir mer ekonomiskt lönsamma. 
Framtida projekt bör alltså innefatta att se vilka synergieffekter det finns mellan tätning av 
klimatskal och införandet av värmeåtervinning av frånluften. 
 
I framtida forskning bör man även undersöka de mindre åtgärder som inte inkluderades i 
beräkningarna i detta projekt. Många av dessa har antagligen en positiv lönsamhet, och ifall man 
utför många av dessa åtgärder kan den totala användningen minska nämnvärt. 
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Bilaga A - Parametrarna för den energitekniska och ekonomiska 

beräkningarna 

 
Parametrar för den energitekniska beräkningen 
 

Tabell 11 - Parametrarna till den energitekniska beräkningen 
 

Parameter Värde Enhet Källa 

Fönster 

F1 bredd 2.800 m (Ritningar, Hagen 16) 

F1 höjd 1.450 m (Ritningar, Hagen 16) 

F2 bredd 1.400 m (Ritningar, Hagen 16) 

F2 höjd 1.450 m (Ritningar, Hagen 16) 

F3 bredd 1.090 m (Ritningar, Hagen 16) 

F3 höjd 1.450 m (Ritningar, Hagen 16) 

F4 bredd 1.000 m (Ritningar, Hagen 16) 

F4 höjd 1.250 m (Ritningar, Hagen 16) 

F5 bredd 1.200 m (Ritningar, Hagen 16) 

F5 höjd 1.250 m (Ritningar, Hagen 16) 

F6 bredd 1.200 m (Ritningar, Hagen 16) 

F6 höjd 1.000 m (Ritningar, Hagen 16) 

FD1 bredd 1.00 + 0.8 + 1.00 m (Ritningar, Hagen 16) 

FD1 höjd 0.8 + 1.45 m (Ritningar, Hagen 16) 

Fönstrens U-värde original 2.8 W/(m^2*K) (Reppen, 2009, s. 43) 

Fönstrens U-värde ny 
isolerruta 

1.0 W/(m^2*K) (Reppen, 2009) 

Fönstrens U-värde ny 
treglasfönster 

0.7 W/(m^2*K) (Reppen, 2009 ) 

Total fönsterarea 174,06 m^2 (Ritningar, Hagen 16) 

Ventilation 

SFP-tal (Specifik elåtgång) 
för Frånluftsventilation 

0.6 kW/m3/s (Reppen, 2009) 

SFP-tal (Specifik elåtgång) 
för FTX 

2.0 kW/m3/s (Reppen, 2009) 
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Parameter Värde Enhet Källa 

Medelflöde genom 
luftbehandlingsaggregatet 

0.35 l/s m^2 (Sandberg, 1993) 

Luftomsättningen per 
timme i ventilationssystem, 
genomsnitt för hus byggda 
1961-1975 

0.600 oms/h (omsättningar / 
timme) 

(BETSI, 2010, s. 76) 

Luftomsättningen per 
timme i ventilationssystem, 
FTX 

0.59 oms/h (omsättningar / 
timme) 

(BETSI, 2010, s. 76) 

Gradtimmar 8766 h (Stockholms stad, 2012) 

Medeltemperatur utomhus 7.03 C◦ (Stockholms stad, 2012) 

Medeltemperatur inomhus 22.6 +- 0.32 C◦ (BETSI, 2010, s. 66) 

Frånluftsventilation 
verkningsgrad 

0.2 - (Reppen, 2009) 

FTX verkningsgrad 0.8 - (Energihuskalkyl, 2012) 

Väggar och golv 

Ytterväggens U-värde 
original 

0.41 W/(m^2*K) (BETSI, 2010, s. 38) 

Ytterväggens U-värde efter 
tilläggsisolering 

0.2 W/(m^2*K) DesignBuilder 

Källargolvets U-värde 0.275 W/(m^2*K) (BETSI, 2010, s. 36) 

Horisontellt 
vindsbjälklagets U-värde 

0.2 W/(m^2*K) (BETSI, 2010, s. 43) 

Huset 

Husets längd 17.94 m (Ritningar, Hagen 16) 

Husets bredd 13.97 m (Ritningar, Hagen 16) 

Höjd markplan 2.55 m (Ritningar, Hagen 16) 

Höjd våning 1-5 (inklusive 
golvet under våningen) 

2.76 m (Ritningar, Hagen 16) 

Tjocklek vägg (långa sidan) 0.275 m (Ritningar, Hagen 16) 

Tjocklek vägg (korta sidan) 0.2 m (Ritningar, Hagen 16) 

Tjocklek tak 0.2 m antaget värde 

Lutning tak 30 grader (Ritningar, Hagen 16) 
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Parameter Värde Enhet Källa 

Dörr bredd 1.02 m (Ritningar, Hagen 16) 

Dörr höjd 2.1 m (Ritningar, Hagen 16) 

Atemp 1833 m^2 (Energideklaration, Hagen 
16) 

Avarmgarage 388 m^2 (Energideklaration, Hagen 
16) 

Antal bostadslägenheter  15 st (Energideklaration, Hagen 
16) 

Antal våningsplan ovan 
mark 

7 st (Energideklaration, Hagen 
16) 

Antal trapphus 1 st (Energideklaration, Hagen 
16) 

 
 

Parametrar för den ekonomiska beräkningen 
 

Tabell 12 - Parametrarna till den ekonomiska beräkningen 
 

Parameter Värde Enhet Källa 

Ekonomi 

Kalkylränta 6.5 % Fastighetsägarens 
avkastningskrav 

Inflation 2 % (Statistiska centralbyrån, 
2012) 

Elpris, dagens 0.73 kr/kWh (Elprisguiden, 2012) 

Fjärrvärmepris, 
flerfamiljhus, 2011 

0.74 kr/kWh (Svensk Fjärrvärme, 2011) 

Fjärrvärmepris, 
procentuella ökningen per 
år 

2 % (Reppen, 2009, s. 59) 

Initialt pris byte av det inre 
glaset till isolerruta 

1120 kr/m^2 (Underhållskostnader, 
2011, s. 152) 

Initialt pris byte av fönster 
till treglasfönster 

4670 kr/m^2 (Underhållskostnader, 
2011, s. 158) 

Initialt pris byte av fönster 
till nya 2-glasfönster 

3290 kr/m^2 Underhållskostnader, 2011, 
s. 155) 

Initialt pris tilläggsisolering 
av väggar 

270 kr/m^2 (Underhållskostnader, 
2011, s. 112) 

Initialt pris Värmeväxlare 155572 kr/st Wikells Byggberäkningar 
2009 

Initialt pris tilluftskanal 111458 kr/st Wikells Byggberäkningar 
2009 
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Parameter Värde Enhet Källa 

Initialt pris kanaldragning 
FTX 

74984 kr/st Wikells Byggberäkningar 
2009 

Energibesparing, byte av 
det inre glaset till isolerruta 

20330 kWh/år Resultat från den 
energitekniska beräkningen 
i DesignBuilder 

Energibesparing, byte av 
fönster till treglasfönster 

24398 kWh/år Resultat från den 
energitekniska beräkningen 
i DesignBuilder 

Energibesparing, 
tilläggsisolering av väggar 

8668 kWh/år Resultat från den 
energitekniska beräkningen 
i DesignBuilder 

Energibesparing, 
tilläggsisolering av väggar 
+ byte av det inre glaset till 
isolerruta 

29149 kWh/år Resultat från den 
energitekniska beräkningen 
i DesignBuilder 

Energibesparingen, 
tilläggsisolering av väggar 
+ byte av fönster till 
treglasfönster 

33237 kWh/år Resultat från den 
energitekniska beräkningen 
i DesignBuilder 

Energibesparing, 
tilläggsisolering av väggar 
+ byte av fönster till nya 2-
glasfönster 

2992 kWh/år Resultat från den 
energitekniska beräkningen 
i DesignBuilder 

Energibesparing, byte till 
ett FTX-ventilationssystem 

43866 kWh/år Resultat från den 
energitekniska beräkningen 

Livslängd byte till isolerruta 30 år (Reppen, 2009, s. 25) 

Livslängd byte av fönster 30 år (Reppen, 2009, s. 25) 

Livslängd tilläggsisolering 60 år  (Reppen, s. 25) 

Livslängd FTX-system 20 år (BETSI, 2010, s. 100) 

Livslängd närvarostyrning 
av belysning 

10 år (BETSI, 2010, s. 108) 
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Bilaga B - Projektplan 
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Bilaga C - Nuvärdeskalkylering och Ekonomiska beräkningen av FTX 
 

Nuvärdeskalkylering - Byte av det inre glaset mot isolerruta 
 

 
Nuvärdeskalkylering - Byte av fönstren till treglasfönster 
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Nuvärdeskalkylering - Tilläggsisolering av väggar 
 

 
Nuvärdeskalkylering - Tilläggsisolering + isolerruta 
 

 
Nuvärdeskalkylering - Tilläggsisolering + byte av fönster till treglasfönster 
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Nuvärdeskalkylering - 2-glasfönster jämfört med treglasfönster 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuvärdeskalkylering - Tilläggsisolering + byta till nya 2-glasfönster 
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Energiteknisk beräkning - Byte till FTX-ventilationssystem: Energiteknisk 
beräkning 
 

 
Nuvärdeskalkylering - Byte till FTX-ventilationssystem - Ekonomisk 
beräkning 
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