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Sammanfattning 

Eftersom miljöarbetet är i fokus och miljömålen, om att minska den totala 

energianvändningen i bostäder med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 

2050, behövs förenklade verktyg för framtagande av energibesparande åtgärder för 

småhus (Boverket, 2007a). Verktygen bör vara användarvänliga såväl för ”folk i 

branschen” som för småhusägare. Problemet med de flesta av dagens 

energiberäkningsmodeller och programvaror är att det krävs specialiserade kunskaper 

inom området byggfysik samt mycket byggnadsteknisk information om det aktuella 

huset. Som småhusägare med mindre byggnadsteknisk kunskap är det ofta dyrt och kan 

ta lång tid att få kostnadseffektiva förslag på energibesparingsåtgärder för sitt småhus. 

För att förenkla framtagandet av energibesparingsåtgärder för småhus behövs ett 

lätthanterligt verktyg! 

En förenklad beräkningsmodell som bygger på statistiska värden har tagits fram. 

Beräkningsmodellen är tänkt att tillämpas i en programvara som syftar till att underlätta 

arbetet vid framtagande av kostnads- och energieffektiva åtgärder för småhus. 

Beräkningsmodellen är uppbyggd i tre steg. I modellens första steg beräknas, utifrån 

statistiska värden och beroende av användarens indata, småhusets energianvändning. 

Andra steget är ett beräkningssteg som endast är aktivt då brukaren har tillgång till en 

energideklaration. Den statistiskt framtagna energianvändningen korrigeras då med 

hjälp av den normalårskorrigerade energianvändningen från energideklarationen. I 

beräkningsmodellens sista steg görs beräkningar för relevanta energibesparingsåtgärder 

utifrån modellens första eller andra steg.  

Resultatet av arbetet är en begränsad beräkningsmodell som tillämpas i Excel. Vid 

analys av beräkningsmodellens trovärdighet har modellens framtagna energianvändning 

jämförts med 100 stycken slumpmässigt utvalda energideklarationers 

normalårskorrigerade energianvändning. Vid analysen visade det sig att modellens 

energianvändning låg i genomsnitt 26,6 procent ifrån energideklarationens värde. Detta 

motsvarar en medelavvikelse på cirka 4804 kWh.  
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Abstract 
Since the environmental issues and environmental objectives are on focus for reducing 

the total energy use in homes by 20 percent until 2020 and by 50 percent until 2050. It 

will be needed simplified tools for the production of energy-saving measures for houses 

(Boverket, 2007a). The tools should be user-friendly for both the "people in the building 

industry" as the house owners. The problem with many of today's energy modeling and 

software is that it requires specialized knowledge in the field of building physics and 

technical information about the current house. As house owners with less knowledge of 

the building, it is often expensive and can take a long time to get cost proposals on 

energy saving measures for their houses. To simplify the development of energy-saving 

measures for houses it will be necessary to create an easy useable tool! 

 

A simplified method of calculation based on statistic values has been developed. The 

calculation model is meant to be applied in a software. It’s designed to simplify cost and 

energy efficiency measures for houses. The model is constructed in three steps. The 

model's first step is based on statistic values and depends on the users inputs, for 

calculation of the buildings energy use. The second step is the calculation step that is 

only activated when the user has access to an energy declaration. In the last step the 

model is set up to calculate relevant energy-saving measures from the model's first or 

second step. 

 

The result of this work is a computational model applied in Excel. For the analysis of 

the model's credibility it has been compared with 100 randomly selected energy 

declarations statistically corrected energy value. In the analysis it was found that the 

model energy value was in average 26,6 percent from energy declaration value. 
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Ordregister 
 

Köldbryggor Konstruktionsdelar som lokalt har ett sämre U-värde vilket 

  medför större värmeförluster på det aktuella stället. Exempel 

  på var köldbryggor kan uppkomma är vid anslutningar 

  mellan olika  byggnadsdelar där det finns mindre plats för 

  isolering. Man brukar skilja på linjära köldbryggor och 

  punktformiga köldbryggor som uppstår beroende på hur de 

  olika byggnadsdelarna, såsom tak, väggar, golv, fönster och 

  dörrar ansluts mot varandra (Boverket, 2012). Andra,  

  regelbundet återkommande köldbryggors verkan, t ex reglar, 

  ingår också i konstruktionens U-värde.  

Transmissionsförluster Transmissionsförluster är de sammanlagda energiförluster 

  som sker genom byggnadens omslutande delar såsom golv, 

  väggar, tak, dörrar och fönster. Även värmeflöde genom 

  köldbryggor räknas med som transmissionsförluster  

  (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Ventilation  Med ventilation i en byggnad menas att förorenad luft byts ut 

  mot frisk luft utifrån. Olika ventilationstyper är  

  självdragsventilation, fläktstyrd frånluft eller fläktstyrd från- 

  och tilluftsventilation med eller utan värmeåtervinning 

  (Sveriges tekniska forskningsinstitut [SP], u.å). 

Luftomsättning Ett rums luftomsättning är ventilationsflödet dividerat med 

  rummets volym (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Boverket  Myndighet för samhällsplanering, byggande och boende.  

BETSI   Bebyggelsens energianvändning, tekniska status och  

  innemiljö. 

ELIB   Elhushållning i bebyggelsen. 

SIB   Statens institution för byggnadsforskning. 
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Sveby   Standardisera och verifiera energiprestanda i  

  byggnader. Branschstandard för energi i byggnader. 

U -värde  Värmegenomgångskoefficienten uttrycks i  

  W/m2*K och anger värmetransmissionen genom en  

  konstruktion. Ett lågt U-värde betyder en liten  

  värmetransmission vilket är positivt.  

Atemp   Atemp står för tempererad area vilket avser utrymmen som är 

  avsedda att värmas till mer än 10
o
C och som är begränsade 

  till klimatskärmens insida. I Atemp inräknas även area som 

  upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och 

  liknande (Boverket, 2011). 

Gradtimmar Gradtimmar är ett mått på den tid, under ett år,  

  som man måste tillföra uppvärmningsenergi till byggnaden. 

  Alltså summan av varje timmes temperaturskillnad mellan 

  inne- och uteluft under ett år anger antalet gradtimmar 

  (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Normalår  En tidsangivelse som kan vara vilket år som helst. Används 

  bland annat för att kunna jämföra en orts ute temperatur 

  under ett år med ett ”normalår”. Normalåret för  

  utomhustemperaturer i olika orter baseras på medelvärden av 

  SMHI´s temperaturmätningar på orten för åren 1975-2004 

  (Elmroth, 2009). 

Normalårstemperatur Är ute temperaturens medianvärde under ett år.  

  Normalårstemperaturer för olika orter anges i tabellform  

  (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
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Normalårskorrigering ”Korrigering av byggnadens uppmätta klimatberoende 

  energianvändning utifrån skillnaden mellan klimatet på 

  orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den 

  period då byggnadens energianvändning verifieras.”  

  (Boverket, 2011, s 139)  

Gränstemperatur  Gränstemperaturen anger den temperatur som  

  värmesystemet behöver värma upp inomhusluften till 

  (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  

Gratisvärme Med gratisvärme, även kallad internvärme,  

  avses värme som tillförs byggnaden från människor,  

  elapparater, belysning osv. (Warfvinge & Dahlblom,  

  2010). Byggnaden värms av värmesystemet upp till dess 

  gränstemperatur och sedan är det gratisvärmen som  

  genererar det resterande värmebehovet. 

Hushållsel   Med hushållsel avses den el som används till  

  hushållsändamål. Exempelvis elanvändning för tvättmaskin, 

  diskmaskin, spis, kyl osv.  

Fastighetsel  Till fastighetsel hör el som används för byggnadens drift 

  såsom el till fläktar, pumpar, yttre belysning, hissar,  

  belysning av gemensamma utrymmen etc.  

Byggnadens specifika  

energianvändning ”Byggnadens energianvändning fördelat på A temp uttryckt i 

  kWh/m
2
 och år. Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller 

  verksamhetsenergi som används utöver byggnadens  

  grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, 

  varmvatten och ventilation.” (Boverket, 2011, s 139). 
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Energideklaration Energideklarering av byggnader görs för att få fram  

  byggnadernas energiprestanda och kunna jämföra denna med 

  andra byggnader. Byggnadernas energiprestanda anges som 

  den normalårskorrigerade uppmätta energianvändningen. För 

  nya byggnader motsvarar denna energianvändning den 

  specifika energianvändningen (Elmroth, 2009). Här föreslås 

  även energieffektiviseringsåtgärder.    

EDV   Energideklarationsvärde  

Läckflödeskoefficient Är ett mått på en linjärköldbryggas storlek för en  

  konstruktionsdel. Även kallad psivärde, ψ- värde.   
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Beteckningsregister 

 

Beteckning  Förklaring    Enhet 

Atemp   Tempererad area   m
2
 

Q statistik  Energibehov baserat på modellen  kWh 

Q sol  Värmetillskott från solen   kWh 

Q köpt  Köpt energi    kWh 

Q bio  Internvärme  människor   kWh 

Q el  Tillgodosedd intern värme från hushållselen kWh 

Q tillförd  Total tillförd energi   kWh 

Q förlust  Summa energiförluster   kWh 

Q energideklaration Energideklarationens energianvändning  kWh 

Q marginal  Marginal mängd, energianvändning  kWh 

Q vv  Varmvattenanvändning   kWh 

H trans  Specifikvärmeförlust genom transmission W/
 
K 

H vent.  Specifikvärmeförlust genom ventilation  W/K 

H gratis  Gratis värmeeffekt   W 

H ov  Oavsiktlig ventilation eller luftläckage  W/K 

H tot  Total specifik värmeeffekt förlust                     W/K 

COP huvud  Värmefaktor huvudsystem   % 

X  Sekundär uppvärmningsandel  % 

U ändring  Ändring av u-värde   W/m
2
k 

n ändring  Ändring av luftomsättning   oms/h 

U rest  Över- underskott av u-värde  W/m
2
k 

H m, trans  Ny specifik transmissionsförlust mängd  W/
 
K 

H m, vent  Ny specifik ventilationsförlust mängd  W/
 
K 
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GI  Globalinstrålning   kWh/m
2 

η trans   Andel transmissionsförluster  % 

η vent  Andel ventilationsförluster   % 

η vv   Möjlig andel gratisenergi att tillgodose från  

  varmvatten användningen    % 

η el   Möjlig andel gratisenergi att tillgodose från el % 

Ψ ny  Ny köldbryggeverkan   W/K 

Ψ k   Värmegenomgångstal för linjär köldbrygga  W/K 

X j   Värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga W/K 

l k  Linjära köldbryggans längd   m 

U i   Värmegenomgångstal för en byggnadsdel                   W/m
2
K 

A i   Byggnadsdelens invändiga area   m
2
 

q ov  Oavsiktligt ventilationsflöde   m
3
/s 

q v   Styrt ventilationsflöde    m
3
/s 

ρ  Luftens densitet                      kg/m
2
 

cp  Luftens specifika värmekapacitet                  J/kg*K 

T gräns  Gränstemperatur   
o
C 

T inne  Inomhus temperatur   
o
C 

T ute  Ortens normalårs utetemperatur  
o
C 

G t   Gradtimmar                     
o
Ch/år 

ḡ  Solavskärmningsfaktor   - 

S  Total solstrålning mot fönstret summerad upp till  

  byggnadens balanstemperatur även               kWh/m
2
,år  

  kallad gränstemperatur     

t b  Byggnadens balanstemperatur  
o
C 

A  Area    m
2
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

God bebyggd miljö är en fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet som berör delmål 

som Riksdagen satt upp. I dessa delmål finns bland annat två delmål inom 

energianvändningen i byggnader där målet är att den totala energianvändningen per 

uppvärmd area enhet i bostäder bör minskas med 20 procent till år 2020 och med 50 

procent till år 2050 i förhållande till användningen 1995 (Boverket, 2007a).  I Sverige 

står, enligt miljömålsportalens hemsida, bebyggelsen för 40 procent av den totala 

energianvändningen i Sverige (God bebyggd miljö, 2012). Eftersom energiproduktionen 

är beroende av energianvändningen och påverkar nästan alla miljömål på olika sätt 

skulle effektivare energianvändning resultera i minskad energiproduktion och då även 

vara ett positivt bidragande till miljömålen (Energimyndigheten, 2013).  

Bebyggelsen står för en stor del av den totala energianvändningen i Sverige. Under 

senare år har det krävts energiexperters kunskaper för att kunna få en bild över sitt hus 

energianvändning och förslag på energibesparande åtgärder. Det kräver många timmars 

beräkningar och ofta en dyr betalad räkning innan man får sina kostnadseffektiva 

energibesparingsförslag. Med dagens programvaror såsom energisimuleringsprogram 

tillkommer att många är uppbyggda med kravet av att ha mycket information om huset. 

Det krävs även kunskaper för att hantera programmen. Därför finns det ett behov av att 

ta fram ett lätthanterligt verktyg som underlättar framtagningen av 

energibesparingsåtgärder och kostnader av dessa. Bland annat i ett tidigt skede av ett 

projekt, för att ge en fingervisning av kostnaders storleksordning, t.ex. ett 

offertunderlag.  

1.2. Problem 

Energianvändningen i ett småhus är relativt enkelt att räkna fram. Samtidigt är 

renoveringsåtgärder och energibesparingen som de olika renoveringarna ger, ofta svåra 

att räkna fram. I takt med att det allmänna intresset för att renovera och 

energieffektivisera sina småhus blir allt större, så saknas fördjupade kunskaper inom 

byggområdet. Detta gör att det behövs ett verktyg som underlättar beräkningsgången 

och som ger mer specifika energibesparingsförslag.  
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När det ska göras energiberäkningar för ett småhus med tillhörande förslag på åtgärder, 

behövs många beräkningar utföras innan ett resultat kan användas. Dessa beräkningar 

baseras på att förkunskaper inom området finns. För husets klimatskal måste det utredas 

vilken typ av stomme som finns, isoleringsmängd i väggar, grund och tak, fönstrens 

kvalitet och prestanda, och areor av klimatskalets alla delar måste tas fram. Även vilket 

ventilationssystem som finns installerat och vilka luftflöden som råder bör kännas till 

samt vilken mängd tappvatten byggnaden använder per år. Energiförlusterna genom 

transmission och ventilation kan beräknas med kända fysikaliska formler medan den 

energi som passivt värmer upp byggnaden beräknas enligt schablonvärden. Detta gör att 

även om en expert gör sina exakta beräkningar finns det alltid en felmarginal på några 

procent på slutresultatet.  

Vid en genomgång av några energiberäkningsprogram som finns tillgängliga för 

hantverkare och privatpersoner har hos alla dessa en gemensam nämnare upptäckts. Alla 

kräver förkunskaper inom området för energi och att det finns mycket indata tillgängligt 

om byggnaden. Saknas det information går det inte att utföra en beräkning, åtminstone 

inte en beräkning som ger någorlunda tillförlitliga resultat. 

För hantverkare eller entreprenörer som ska lämna in offerter för kommande 

arbetsprojekt görs egna beräkningar eller så anlitas en konsult som utför beräkningarna 

åt dem. Om en konsult anlitas kostar tjänsten pengar vilket resulterar i mindre 

marginaler på intäkterna för det offererade arbetet. Detta kan leda till att arbeten med 

små vinstmarginaler inte offereras alls. 

Dessa ovan nämnda problem ger utrymme för att ta fram ett verktyg som underlättar 

energiberäkningsarbetet och som kan ta fram energibesparingsåtgärder utan särskilda 

kunskaper om byggnaden eller byggnadsteknik. 

1.3. Frågeställning 

Kan man skapa en beräkningsmodell som förenklar framtagande av energisparåtgärder 

för småhus, där husets tekniska egenskaper bygger på statistiska värden som är 

beroende av husets byggår. Även kundens önskemål om en viss energiprestanda efter 

utförd åtgärd bör vara möjlig att tillgodoses. 
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1.4. Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att utforma en energiberäkningsmodell, som ska 

användas till att skapa en funktionell och lätthanterlig programvara. Denna programvara 

syftar till att underlätta framtagandet av relevanta energisparåtgärder för småhus. Dessa 

energisparåtgärder ska ta hänsyn till både de ekonomiska och energimässiga aspekterna.  

De byggnadstekniska egenskaperna är begränsade till byggnadens synliga delar som 

brukaren själv kan observera eller enkelt mäta.  

Målet är att utifrån beräkningsmodellen skapa en funktionell programvara för 

framtagande av energibesparandeåtgärder för småhus. Dessa åtgärder förväntas vara 

verklighetstrogna med en viss felmarginal samt till ett kostnadseffektivt pris. 

1.5.  Målgrupp 

De som är intresserade av att se ett hus energianvändning och dess möjliga åtgärder för 

eventuell energibesparing. Till denna grupp ingår husägare och brukare. Arbetet och 

dess resultat riktas även till professionella aktörer i byggnadssektorn, t ex 

byggentreprenörer, snickare, bygg och VVS-konsulter, fastighetsmäklare och 

ekonomer. 
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2. Metod och genomförande 

Eftersom syftet med arbetet var att skapa en lätthanterlig beräkningsmodell för 

framtagande av energibesparingsåtgärder för småhus fanns ett behov av att minska 

antalet beräkningssteg vid framtagande av en byggnads energianvändning. En idé om att 

använda statistiska värden som indata vid beräkning av byggnadens energiförluster 

väcktes. Denna idé utvecklades och informationsinsamling angående var dessa 

statistiska värden skulle hämtas påbörjades. I diskussion med handledare och 

litteraturstudier inom det aktuella ämnesområdet beslutades att Boverkets två 

forskningsstudier angående det svenska bostadsbeståndets tekniska egenskaper, BETSI 

och ELIB skulle ligga till grund för framtagande av de statistiska värdena som behövdes 

för beräkningsmodellens uppbyggnad.  

Med vetskapen om att beräkningsmodellen skulle bygga på statistiska värden angående 

de indata som behövs vid beräkning av husens energianvändning kunde 

beräkningsmodellens utformning planeras.  

En oro om att modellens statistisk uppbyggda energianvändningen skulle ligga långt 

ifrån husets ”verkliga” energianvändning fanns. Ännu en idé väcktes, varför inte, på 

något vis, integrera husens energideklaration i modellen? Energideklarering av 

byggnader blir allt vanligare och eftersom denna bland annat tillhandahåller husets 

normalårskorrigerade energianvändning samt husets tempererade area, vilka var två 

poster som var viktiga för beräkningsmodellens slutresultat. Utifrån detta togs ett beslut 

om att det vid tillgång av en energideklaration skulle gå att mata in energideklarationens 

värde för den normalårskorrigerade energianvändningen och värdet för den tempererade 

arean. Dessa var tänkta att viktas mot modellens statistiskt beräknade energianvändning, 

differensen mellan energideklarationens energianvändning och modellens statistiskt 

beräknade energianvändning skulle höja eller sänka modellens beräknade 

energianvändning.  

När beräkningsmodellens utformning planerats beslutades att den skulle delas upp i tre 

steg varav det första steget skulle utgöra beräkningarna av husens energianvändning 

utifrån de statistiska värdena och ingenjörsmässiga antaganden. Modellens andra steg 

skulle utgöra det beräkningsteg som tog hänsyn till om det fanns en tillgänglig 

energideklaration för huset och modellens sista steg skulle utföra beräkningar av 
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lämpliga energibesparingsåtgärder för den aktuella byggnaden. Modellens andra 

beräkningssteg skulle endast användas för att väga upp den beräknade 

energianvändningen. Om en energideklaration ej fanns tillgänglig bestämdes att 

energibesparingsåtgärderna skulle beräknas utifrån beräkningsmodellens statistiskt 

framtagna energianvändning. 

När det var bestämt vad som skulle ingå i modellens alla beräkningssteg kunde 

informationsinsamlingen till steg 1 påbörjas. Informationsinsamlingen skedde på basis 

av äldre byggregler samt Boverkets två forskningsstudier av bostadsbeståndets tekniska 

egenskaper, BETSI och ELIB, se Boverkets hemsida (www.boverket.se). Information 

om brukarindata hämtades från Sveby´s rapport om brukarindata för bostäder. Den 

hämtade informationen sammanställdes i tabeller. Relevant information som inte 

tillhandahållits i dessa forskningsstudier och rapporter har tagits fram genom 

ingenjörsmässiga antaganden baserade på mindre litteraturstudier inom aktuella 

områden.  

Då allt arbete som inkluderade beräkningsmodellens steg 1 utvecklades 

beräkningsgången för steg 2 ytterligare. Om en energideklaration skulle finnas 

tillgänglig beslutades att dess givna energianvändning och tempererade area skulle 

användas för att ”korrigera” den statistiskt framtagna energianvändningen för huset. Om 

energianvändningen för ett hus beräknades fram enligt modellen till exempelvis 15 000 

kWh/år och om det i energideklarationen stod att energianvändningen var 17 000 

kWh/år var det tänkt att det statistiskt beräknade värdet i modellen skulle höjas med 

2000 kWh/år. Differensen skulle fördelas ut procentuellt över transmissionens och 

ventilationens andelar av de totala energiförlusterna för huset. 

Inför modellens sista steg togs de i tiden vanligaste energibesparingsåtgärderna för 

småhus byggda innan 1940 och fram tills idag fram och listades. Utifrån de framtagna 

åtgärderna skapades ett ”åtgärdsschema” där man lätt kan se vilka åtgärder som anses 

vara lämpliga för respektive hus. Även åtgärdernas livslängder, materialkostnader och 

installationskostnader togs fram för att senare kunna beräkna åtgärdernas payoff. 

Relevanta åtgärder för ett visst hus skulle vara alla de åtgärder som inte huset redan 

genomgått t.ex. om brukaren väljer att husets sekundära uppvärmningssystem är en 

luft/luft värmepump så skulle inte denna åtgärd komma fram som ett åtgärdsförslag. 
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Efter att åtgärdsschemat blev klart kunde beräkningssättet av husens energibesparing 

efter en viss åtgärd klarläggas.  

Då modellen byggts upp kontrollerades dess trovärdighet genom att jämföra 100 

stycken slumpmässigt utvalda energideklarationers normalårskorrigerade 

energianvändning med beräkningsmodellens framtagna energianvändning för samma 

hus. De slumpmässigt utvalda energideklarationerna hämtades från Hemnets hemsida 

(www.hemnet.se). Efter ”analysen” korrigerades några av modellens indata då 

antagandena av vissa värden ansågs vara för höga. Efter att modellen korrigerats 

kontrollerades dess trovärdighet på nytt och modellen ansågs därefter generera en mer 

trovärdig energianvändning. 

2.1. Omfattning 

Arbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket omfattar tio veckors heltidsstudier. 

Beräkningsmodellen som skall arbetas fram kommer att ha sin grund i statistisk data. 

Begränsad mängd indata kommer även att ge en begränsad precision i beräkningarna. 

Beräkningarna berör endast husens byggnads- och installationstekniska, energimässiga 

och miljömässiga aspekter. Byggnadernas arkitektoniska och byggnadsfysikaliska 

egenskaper kommer inte att behandlas i rapporten varav de arkitektoniska bitarna av 

eventuell förvanskning av husens karaktär vid en viss åtgärd inte behandlas i rapporten. 

För att läsa mer om vad som avses med förvanskning av byggnader samt de 

varsamhetskrav som finns, se boverkets hemsida (www.boverket.se). De beräkningar 

som utförs genom arbetets gång är stationära energiberäkningar, dynamiska 

energiberäkningar behandlas inte.  
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3. Energianvändning i småhus 

3.1. Energi i småhus 

Genom att summera byggnadens tillförda energimängd som använd för uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi kan byggnadens 

energianvändning mätas. I boverkets byggregler definieras byggnadens 

energianvändning som ”Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår 

behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, kyla, 

tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, fläktar etc.) och övrig 

fastighetsel.” (Regelsamling för byggande, BBR 2008, s.198). Även hushållsel påverkar 

byggnadens energibalans, men ingår inte i Boverkets definition.  

För att få en bra energibalans i sitt småhus bör den tillförda energin vara lika mycket 

som byggnadens energiförluster. Byggnadens energiförluster omfattar tappvarmvatten-, 

transmissions- och ventilationsförluster medan den tillförda energin i form av 

gratisvärme omfattar solinstrålning, värmeåtervinning, kroppsvärme och spillvärme från 

hushållsapparater och liknande. Den tillförda energin i form av gratis värme av sol, 

människor och hushållsapparater är inte tillräcklig för att nå önskat klimat i våra småhus 

vilket gör att differensen mellan byggnadens energiförluster och den tillförda energin i 

form av gratisvärme ger oss det energibehov som måste tillföras utifrån i form av 

fjärrvärme, el, pellets eller annat energislag. 

 

Figur 1. En byggnads energibalans (Boverket, 2007, s.11). 
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3.1.1. Energibalansberäkningar 

Värmeenergibehovet kan beräknas på tre olika vis: i handberäkningar med gradtimmar, 

via datorbaserad beräkning och via avancerade beräkningsprogram för komplicerade 

byggnader (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Nedan förklaras den enklaste metoden, 

handberäkning med gradtimmar vilket även är den metod som används i den framtagna 

beräkningsmodellen.  

Energibalansen för ett hus beräknas enligt ekvation 1, där transmissionsförluster, Htrans, 

ventilationsförluster, Hvent och oavsiktlig ventilation eller luftläckage, Hov, utgör husets 

energiförluster och husets tillförda energi är solinstrålning, Qsol, intern genererad värme, 

Qbio, och tillförd värme genom värmesystemet, Qköpt.  

(                )        ö                  (1)  

Husets specifika värmeeffektförluster beräknas enklast var för sig enligt ekvation 2, 3 

och 4 för att sedan läggas ihop till byggnadens totala specifika effektförluster, ekvation 

5. Vid beräkning av byggnadens specifika transmissionsförluster ingår även 

värmeenergiförluster genom köldbryggor, linjära köldbryggor och punktformiga 

köldbryggor. Byggnadens oavsiktliga ventilation eller luftläckage, Hov, är uteluft som 

läcker in och ut genom otätheter i klimatskalet. Denna luft har samma temperatur som 

utomhusluften och värmesystemet ska ha tillräcklig kapacitet för att värma den till 

rumstemperatur (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

               (     )         (2) 

      (   )             (3) 

                 (4) 

                         (5) 

Behovet av köpt energi är beroende av antalet gradtimmar eftersom gradtimmarna anger 

den tid som byggnaden måste tillföras uppvärmningsenergi.  

  



22 

 

Gränstemperaturen anger den temperatur som värmesystemet behöver värma upp 

inomhusluften till. Skillnaden mellan inomhustemperaturen och gränstemperaturen är 

den temperatur som gratisvärmetillskottet klarar av att värma upp. Då byggnadens 

gränstemperatur är känd kan antalet gradtimmar tas fram ur aktuell orts 

varaktighetsdiagram eller gradtimmetabell (Warfvinge & Dahlblom, 2010).  Efter att 

antalet gradtimmar är känt kan byggnadens energibehov beräknas, ekvation 9.  

        
             

    
     (6) 

   ä         
       

    
     (7) 

   ∫(   ä       )       (8) 

  ö               (9) 
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3.1.2.  Förlustenergi 

Eftersom värmeenergi transporteras från varm till kall miljö kommer all värme som 

tillförs ett hus förr eller senare försvinna ut genom klimatskalet. Som bilden nedan tyder 

försvinner i genomsnitt 15 procent av värmen genom taket och 35 procent av värmen 

genom fönster och dörrar. De mest läckande delarna på ett hus, räknat per ytenhet, är 

fönster och tak men det varierar bland annat beroende på byggår. Planlösning och 

byggnadstyp är också något som påverkar värmeförlusterna för huset 

(Energimyndigheten, 2009). Samt hur byggnaden ventileras.  

Idag går det att bygga hus som nästintill är helt lufttäta och knappt behöver något 

värmetillskott alls. Det var efter oljekriserna på 1970-talet som klimatskalen i de 

nybyggda husen blev allt bättre.  

 

 

Figur 2. Transmissionsförlusternas fördelning genom klimatskalet (Energimyndigheten, 2009, s.11). 
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4. Informationsinsamling 

För uppbyggnaden av beräkningsmodellen har informationsinsamlingen skett på basis 

av Boverkets byggregler samt boverkets två forskningsstudier av bostadsbeståndets 

tekniska egenskaper, BETSI och ELIB. Information om brukarindata har nyttjas utifrån 

Sveby´s branschstandard för energi i byggnader och energideklarationer har använts vid 

verifieringen av beräkningsmodellen. 

4.1.  ELIB – Elhushållning i bebyggelsen 

Statens institut för byggnadsforskning (SIB) genomförde 1991 ett stort 

forskningsprojekt om elhushållning i bebyggelsen, ELIB. Syftet med projektet var att 

energieffektivisera energianvändningen, främst elanvändningen, och förbättra 

inomhusklimatet i det svenska bostadsbeståndet. Projektet grundade sig på 

fältundersökningar där cirka 1329 stycken fastigheter i 60 kommuner undersöktes, både 

flerbostadshus och småhus (Tolstoy, 1991).  På Boverkets hemsida finns 11 stycken 

rapporter från ELIB – undersökningen, innehållande utredningarnas genomförande och 

dess resultat. Resultaten från utredningarna redovisas i tabeller och figurer där man kan 

ta del av de undersökta fastigheternas medel U-värden, luftomsättning, uppvärmning, 

fastighetsel, hushållsel, fuktskador m.m. Statistik finns för byggnader uppförda innan 

1940 fram till 1981.  

4.2. BETSI - Bebyggelsens energianvändning, tekniska status och 

innemiljö 

År 2006 fick Boverket i uppdrag från Regeringen att skapa en uppdaterad beskrivning 

av det svenska byggnadsbeståndet. Detta blev en rikstäckande undersökning av det 

svenska byggnadsbeståndets energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö. 

Undersökningen fick namnet BETSI och genomfördes genom besiktningar och 

mätningar av cirka 1800 byggnader uppförda före 2006 (Boverket, 2009). Syftet med 

undersökningen var att få fram underlag om byggnadernas skick samt ta fram underlag 

för att kunna sätta upp mål för inomhusmiljön inom miljömålssystemet.  

Resultaten från BETSI -projektet finns såväl som för ELIB -undersökningen 

dokumenterad i ett antal delrapporter där man kan ta del av byggnadernas skick från 

1960 fram till 2005.  
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4.3.  Sveby 

Sveby är ett utvecklingsprogram som riktar sig till aktörer i branscher som berörs av hur 

byggnaders energiprestanda verifieras och definieras (Sveby, u.å.). Programmet drivs av 

bygg- och fastighetsbranschen och sammanfattningsvis kan man säga att programmet 

förtydligar boverkets Byggreglers funktionskrav på energihushållning (Sveby, u.å.). 

Sveby har bland annat gett ut två stycken rapporter om brukarindata till bostäder och 

brukarindata till kontor. Brukarindata redovisas i lättöverskådliga tabeller och i text 

förklaras hur standardvärdena har tagits fram.  

4.4. Energideklaration 

Energideklarering av byggnader görs för att få fram byggnadernas energiprestanda och 

för att kunna jämföra denna med andra byggnaders. Byggnadernas energiprestanda 

anges som den normalårskorrigerade uppmätta energianvändningen. För nya byggnader 

motsvarar denna energianvändning den specifika energianvändningen (Elmroth, 2009). 

För att ta del av Boverkets definition av energiprestanda se Boverkets hemsida 

(www.boverket.se).  

Det var den 1 januari 2009 som regelverket för energideklarering av byggnader trädde i 

kraft och från och med detta datum inkluderades även småhus i regelverket (Elmroth, 

2009). Energideklarering måste utföras av godkänd oberoende expert och skall utföras 

på byggnader som säljs och för nybyggda byggnader (Elmroth, 2009). 

En energideklaration ska innehålla: 

1. Uppgift om byggnadens energiprestanda. 

2. Uppgift om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts 

i byggnaden.  

3. Uppgift om radonmätning har utförts.  

4. Besked om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en 

god inomhus miljö och om så är fallet, rekommendationer kostnadseffektiva 

åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda. 

5. Referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens 

energiprestanda och jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnader. 

(Elmroth, 2009, s.117) 
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I beräkningsmodellens andra steg används den, med graddagar, normalårskorrigerade 

energianvändningen som anges i energideklarationer. Även byggnadens tempererade 

area anges i energideklarationer vilken också är en post som används i modellen. 

4.4.1.  Specifik energianvändning 

Nya byggnaders energianvändning beräknas idag som ett mått på specifik 

energianvändning. Med det menas den maximalt tillåtna energimängd en byggnad får 

tillföras per m
2 

Atemp och år, och baseras på ett normalt brukande av byggnaden. Olika 

typer av byggnaders användningsområden såsom kontor, bostäder och lokaler har olika 

krav på energianvändningen. Även byggnadens placering avgör vilken specifik energi 

som får tillföras. Landet är indelat i tre klimatzoner där varje klimatzon har sina egna 

krav. Klimatzonerna används för att det inte ska bli stora skillnader i kraven för 

byggnader i norr respektive i söder.  

Energimängden som räknas in är den energi som direkt påverkar byggnaden, såsom 

transmission, ventilation och varmvattenanvändning. Hushållsenergi, 

verksamhetsenergi ingår inte i den specifika energianvändningen (Boverket, 2009b). 
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Steg 3 

Beräkning av lämpliga energibesparingsåtgärder 

Steg 2 

Energideklaration används och korrigerar modellens värden 

Steg 1 

Byggnadens energianvändning beräknas  

5. Beräkningsmodell 

5.1. Allmän del 

Beräkningsmodellen syftar till att göra det möjligt att med endast ett fåtal indata och 

med en okulär inspektion av ett småhus, få en rimlig uppskattning av småhusets 

energianvändning och lämpliga energibesparande åtgärder. Utgångspunkten för 

modellen är summan av den tillförda energin ska vara lika med summan av 

energiförlusterna.  

Beräkningsmodellen är uppbyggd i tre separata beräkningssteg. I det första steget ska 

byggnadens energianvändning beräknas utefter användarens indata och de statistiska 

värdena. Andra steget är en beräkningsdel som endast ska göras då värden från en 

energideklaration finns tillgängliga. Det beräknade värdet från steg 1 ska viktas mot 

energideklarationens värde, och det resulterade används i steg 3. I sista steget, steg 3 

utförs beräkningar för energibesparande åtgärder, antingen direkt från den beräknade 

energianvändningen i steg 1 eller utifrån den i steg 2 viktade energianvändningen. 

 

5.1.1.  Begränsning 

Beräkningsmodellen kommer att exemplifieras och begränsas, detta i grund för 

tidsbegränsningen för arbetet. Begränsningarna av modellen kommer ske i form av 

begränsade valmöjligheter angående husens grundtyp, fönstertyp, hustyp, ort, 

huvuduppvärmningssystem och sekundäruppvärmningssystem.  Även valmöjligheten av 

husets geometriska utformning kommer att begränsas till hus med rektangulär husform.  

Figur 3. Processchema för respektive steg. Författarnas bild. 
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De begränsade valmöjligheter redovisas i tabell 33, bilaga 5. I beräkningsmodellens 

sista steg där energibesparingsåtgärderna tas fram behandlas endast de i tiden vanligaste 

energibesparingsåtgärderna. Dessa åtgärder finns samlade i åtgärdsschemat tabell 31 

bilaga 4. Modellens uppställda energiberäkningar avser endast beräkningar av 

byggnadens energibehov och dess möjliga energibesparing.  

Modellen ger mindre bra värden för småhus med en tempererad area större än 200 m
2
. 

5.2. Steg 1 

I steg ett beräknas husets energianvändning utifrån statistiska värden och antagna 

värden.  

5.2.1. Värden till modellen 

5.2.1.1. Statistiska värden 

De statistiska värdena har sammanställts i tabellform vilka finns att tillgå i bilaga 1. I 

tabellerna redovisas genomsnittliga U-värden för tak, väggar, fönster och dörrar samt 

husens genomsnittliga luftomsättning och inomhustemperatur. De genomsnittliga 

värdena är uppdelade i årtalsintervallen, -1940, 1941-1960, 1961-1975, 1976-1985, 

1986-1995, 1996-2006. Dessa årtalsintervall har även använts i beräkningsmodellen.  

Den information som är taget från Sveby’s rapport om brukarindata för bostäder 

omfattar främst schablonpåslag på energiprestanda på grund av vädring samt schablon 

värden på internvärme som är möjlig att tillgodoses från tappvarmvatten, hushållsel och 

personvärme. Brukarindata finns att tillgå i tabell 14, bilaga 3.  

5.2.1.2. Antagna värden 

Dessa antaganden gäller alla årtal om inte annat anges. I modellen antas alla hus ha en 

trästomme, detta med grund på träguidens utnämnande om att 90 % av alla småhus har 

byggts och byggs av trä (träguiden, u.å.A). 

Våningshöjder/Rumshöjder  

För 1- och 2-plans hus har en våningshöjd av 2,4 m antagits med grund på Boverkets 

minimikrav på rumshöjd i bostäder. För 1,5-plans hus och hus med källarvåning har en 

rumshöjd på 2,3 m används både för källarvåningen och 1,5-plans husets övre plan, 

även detta utifrån Boverkets krav på rumshöjder. 
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Atemp 

Vid okänd Atemp har väggtjocklekar för de olika årtalsintervallen tagits fram för att 

utifrån byggnadens geometri kunna uppskatta den tempererade arean. Dessa används för 

att beräkna husens invändiga mått. Väggtjocklekarna baseras på typhus tagna ur boken 

”Så byggdes villan: svensk villaarkitektur från 1890 till 2010”. Väggtjocklekar för 

respektive årtal har sammanställts i tabell 12 och finns att tillgå i bilaga 2. 

Geometri 

Tre olika typer av inmatningar är tillgängliga vid beräkningen av den geometriska 

utformningen av det modellerade huset. Dessa inmatningar baseras antingen enbart på 

basis av byggnadens längd och bredd eller enbart av byggnadens Atemp. Då både Atemp, 

längd och bredd är kända används all indata vid framtagande av den geometriska 

utformningen. Då endast Atemp är känd har ett A4:s förhållande mellan längd och bredd 

antagits. Förhållandet är 1,41. 

De allra flesta hus har en speciell geometrisk utformning, för att få en så generell 

beräkningsmodell som möjligt har det antagits att den vanligaste geometrin är hus med 

rektangulär husform.  

 

Figur 4. Skuggande område utgör vindsutrymme gällande 1,5-planshusen. Författarnas bild. 

Det skuggade området i planskissen utgör kallvindsutrymme gällande 1,5-planshus. 

Vindsutrymmena har antagits till en halv meter djupa vilket tillgodoses vid framtagande 

av den tempererade arean på övervåningen. 
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1-Planshus 

Om endast byggnadens utvändiga mått anges så används ett statistiskt värde på 

väggtjockleken för att ta fram den invändiga tempererade arean. Om man istället endast 

har byggnadens Atemp räknas de invändiga måtten fram på basis av ett A4: s förhållande 

mellan längd och bredd.  

Då både byggnadens utvändiga mått och tempererade area är kända så tas de invändiga 

måtten fram genom att använda samma förhållande som för yttermåtten och ”vikta” 

detta mot den tempererade arean. 

1,5-Planshus 

Då endast den tempererade arean är känd så räknas en teoretisk bredd fram genom att 

dividera den tempererade arean i två och använda ett A4:s förhållande, ekvation 10. 

Även en teoretisk längd beräknas enligt ekvation 11. 

           √
     

 

    
      (10) 

                              (11) 

Utifrån de teoretiska måtten beräknas sedan den tempererade arean för respektive plan 

fram enligt ekvation 12 och ekvation 13. Den sista faktorn i dessa formler är bortdrag 

eller tillägg för husens vindsutrymmen vilka antagits utgöra en halv meter på vardera 

sida av husens längd. 

                                               (12) 

                                                (13) 
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Efter att den tempererade arean för bottenvåningen beräknas utifrån byggnadens 

”teoretiska” mått kan de ”verkliga” måtten för bottenvåningen beräknas enligt ekvation 

14 och 15. 

        å     √
          

    
     (14) 

          å              (15) 

Övervåningens längd antas vara lika som bottenvåningens medan övervåningens bredd 

beräknas enligt ekvation 16. 

 ö    å     
          

 
     (16) 

Om endast de utvändiga måtten är givna så dras såväl som för de andra fallen ett 

statistiskt värde på väggtjockleken bort för att få de invändiga måtten. Arean utifrån de 

invändiga måtten utgör den tempererade arean för botten våningen och för 

övervåningen gäller samma tempererade area efter avdrag för vindsutrymmenas areor. 

Då både byggnadens utvändiga mått och tempererade area är kända så tas de invändiga 

måtten fram genom att statistiska väggtjocklekar dras bort från de utvändiga måtten. 

Arean för de invändiga måtten räknas sedan fram och antas vara den tempererade arean 

för bottenvåningen. Tempererad area för övervåningen tas fram genom att dra bort 

bottenvåningens Atemp från husets totala Atemp. Husets långsidor antas vara lika långa för 

båda våningarna medan husets kortsidor på övre plan räknas fram genom att den 

tempererade arean för övervåningen delas i husets längd, ekvation 16. 

2-Planshus 

För 2-planshus antas den tempererade arean vara lika stor för bottenvåningen som för 

övervåningen och beräkningsgången är i övrigt densamma som för 1-planshus.  

Taklutning 

För beräkning av takarea har 1-planshus och 2-planshus antagits ha flacka tak medan 

1,5-planshus antas ha sadeltak med en taklutning av 13°. Detta antagande baseras på ett 

medelvärde av träguidens benämning av vad som anses som branta tak, låglutandetak 

och flacka tak. Ett brant tak har en taklutning av cirka 22°, ett låglutande tak cirka 14° 

och ett flackt tak cirka 4°(träguiden, u.å.).  
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Invändig takhöjd för 1,5-planshusen har antagits till 2,3 m vilket används vid beräkning 

av övervåningens vägghöjd. För beräkning av det övre planets volym har en antagen 

höjd på 1,9 m används vilken sedan multipliceras med övervåningens tempererade area 

utan hänsyn till volymen som försvinner på grund av takets lutning. 

Ytterdörrar 

Antalet ytterdörrar för respektive plan har för övervåning och källarvåning antagits till 1 

stycken medan bottenvåningen antas ha två stycken dörrar.  

Ytterdörrars dimension har antagits till 2100*1000 mm. 

U-värdet för samtliga ytterdörrar är satt till 1,7 W/m2·K. 

Fönster 

Indata för fönsters U-värden för respektive årtal hämtades likt andra statistiska värden 

från BETSI och ELIB studierna. U-värde för fönster i hus byggda innan 1940 talet 

ingick inte i studierna vilket gjorde att ett U-värde på 2,9 W/m
2
*K antagits.  

Fönster- och dörrareors andel av den tempererade arean är enligt Boverket (1993) 18 %. 

Utifrån detta har det antagits att fönsterarean utgör 18 % av den totala tempererade 

arean efter avdrag för husets totala dörrarea. 

Sekundärtuppvärmningssystem 

För att beräkna hur mycket av den tillförda energin som kommer från ett sekundärt 

uppvärmningssystem har 100 stycken slumpmässigt utvalda småhus studerats. Dessa 

slumpmässigt utvalda småhus har hämtats från Hemnets hemsida. För att t.ex. uppskatta 

en sekundär uppvärmningskällas andel av den totala tillförda energin, såsom en luft/luft 

värmepumps, har det för varje hus med denna energisystemslösning tagits fram hur stor 

andel denna uppvärmningskälla utgör för huset. Dessa andelar har sedan lagts ihop för 

att beräkna ett andelsmedelvärde. För att se de sekundära uppvärmningssystemens 

uppvärmningsandel se tabell 13, bilaga 2. 

Uppvärmningssystemens verkningsgrader 

För småhus med installerade värmepumpar har COP -faktorerna antagits vara lite lägre 

än de COP -faktorer som nya värmepumpar har idag. De antagna COP -faktorerna kan 

utläsas i bilaga 3. Verkningsgraden för småhus som värms upp med ved, pellets, 

fjärrvärme, direktverkande el eller olja har verkningsgrader hämtats ur boken 
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”Byggvägledning 8, Energihushållning och värmeisolering: en handbok i anslutning till 

Boverkets byggregler” vilka finns sammanställda i tabell 29, bilaga 3. 

Köldbryggor 

En mindre litteraturstudie av köldbryggornas andel av de totala transmissionsförlusterna 

har gjorts. I en undersökning gjord vid KTH beräknades det att köldbryggorna för 

småhus utgör mellan 21 och 47 % av den totala energianvändningen vilken även 

inkluderade hudhållselen (Mao, 1997). I denna undersökning betraktades fyra objekt. 

I en annan undersökning av Mikael Danebjer och Tomas Ekström (2012)  resulterade 

köldbryggorna i 17,5–35,6 % av de totala transmissionsförlusterna, dock ska tilläggas 

att undersökningen baserades på mätningar i två lågenergihus.  

Mot slutet av 1990-talet fick byggbranschen bättre insikt om kölbryggornas påverkan 

och enligt Nilsson & Wennemyr (2008) utgör köldbryggorna 20-25 % av de totala 

förlusterna genom konstruktionen.  

Utifrån dessa studier har en ingenjörsmässig bedömning av köldbryggornas inverkan på 

transmissionsförluster, för respektive årtal, gjorts. I tabell 1 redovisas de antagna 

köldbryggornas andel av de totala transmissionsförlusterna. Inför modellens andra steg 

har en osäkerhetsmarginal uppskattats för eventuell viktning mot en energideklaration.  

Tabell 1. Köldbryggornas inverkan på transmissionsförlusterna. 

 

Samma värde har antagits för årtalen -40 och 41-60 detta med grund på att även u-

värdena för båda årtalsintervallen är likvärdiga.  

Årtal  Köldbryggornas  

inverkan % 

Osäkerhetsmarginal % 

-40 10 10 ±10 

41-60 10 10±10 

61-75 15 15±10 

76-85 20 20±10 

86-95 25 25±10 

96-05 30 30±10 

06- 35 35 ±10 



34 

 

Gratisvärme från sol 

För beräkning av gratisvärmen från solinstrålning har tre litteraturstudier gjorts. 

1: I en forskningsrapport från ELIB -undersökningen, skriven av Eriksson (1993) sägs 

solvärmetillskottet för de äldre småhusen utgöra ungefär 35 kWh/m
2
 medan de senast 

byggda småhusen sades ha ett solvärmetillskott på 20 kWh/m
2
. I rapporten skrivs att 

man vid jämförelse finner att solvärmetillskotten i stort sett är lika stora både för 

småhus och flerbostadshus oavsett byggår. I en annan rapport från Stockholms lokala 

investeringsprogram (u.å.) sägs solvärmetillskottet utgöra 40 kWh/m
2
. Denna rapport 

behandlar dock endast solvärmetillskottet i flerbostadshus och inte för småhus men 

enligt Eriksson (1993) skulle solvärmetillskottet vara i stort sett lika stora i båda fallen.  

2: En byggnads solvärmetillskott kan tas fram med hjälp av en beräkningsmetod kallad 

Karlssons fönsterformel. Här tar man hänsyn till fönsterareor, fönsters g-faktorer,  , och 

de aktuella gradtimmar,  , som gäller för den aktuella byggnaden. Byggnadens 

solvärmetillskott beräknas enligt ekvation 17. Efter en kontroll av Karlssons 

fönsterformel visar det sig att solen bidrar med cirka 125-140 kWh/m
2
 fönsterarea.  

          (  )     (17)  

3: Enligt solelprogrammets hemsida kan solvärmen beräknas genom att använda en 

förenklad metod. Det innebär att utifrån den globala instrålningen som gäller för den 

aktuella orten där byggnaden finns, beräknas varje fönsters inverkan med avseende på 

dess väderriktning. Väderriktningarnas inverkan illustreras i figur 5.  

Denna totala mängd multipliceras sedan med fönstrets g-faktor. 

              ä                    (18) 

Figur 5. Procentuell fördelning av hur den globala instrålningen träffar en 

byggnads olika ytor i olika väderstreck (solelprogrammet, u.å.) 
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Solvärmetillskottet som fås enligt Karlssons fönsterformel ligger relativt nära ett 

medelvärde av de schablonvärmetillskotten som redovisas i de två tidigare studierna. 

För att underlätta i beräkningsmodellen så har solvärmetillskottet antagits bidra med 30 

kWh/ Atemp, som stämmer ganska väl överens med Karlssonsfönsterformel och de två 

studierna. Solvärmetillskottet som fås enligt solelprogrammets beräkningsmetod anses i 

jämförelse med Erikssons (1993) och Stockholms lokala investeringsprograms (u.å.) 

utlåtanden vara alldeles för högt. Vid beräkningen användes Sveby’s schablon på 

solavskärmningsfaktorn,  , vilken tar hänsyn till fast avskärmning och brukarbeteende. 

5.2.2.  Beräkningsgång 

Då modellen ska baseras på statistik måste några kända indata finnas tillgängliga. Dessa 

indata måste innefatta energisystem, geometri, ort och byggår. Utifrån dessa fyra 

variabler kan en teoretisk byggnad beräknas fram efter modellen. 

 Energisystem: Utifrån valda energisystem väljs 

verkningsgrader för installationerna i byggnaden. 

såsom FTX -aggregat och värmepumpar.  

 Geometri: Byggnadens geometri ger den 

information till att beräkna fram alla 

klimatomslutande delareor, som är den 

avgörande faktorn för transmissionsberäkningar. 

 Ort: Val av ort ger ett värde på 

normalårstemperatur som gäller för given ort. 

Detta behövs för att beräkna fram den specifika 

energianvändningen.  

 Byggår: Utifrån byggår väljs de statistiska 

värdena för U-värde, luftomsättning, 

köldbryggor, medeltemperatur och 

osäkerhetsmarginal.  

Utifrån dessa parametrar görs beräkningar efter modellen som sedan adderas ihop till en 

”statistisk byggnads energianvändning”. Denna energimängd benämns i 

beräkningsmodellen som           . Detta statistiska värde ska vara lika stort som den 

tillförda energin som förlustenergin.  

                   ö      ö         (19) 

Figur 6. Indata för beräkning. Författarnas bild. 
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Den tillförda energin är uppdelat i köpt energi som är den energi byggnaden behöver för 

att värmas upp såsom direktverkande el, fjärrvärme, pellets m.fl. samt gratisenergi från 

solen, människor, tappvarmvatten och den gratisenergin som genereras från elanvändningen. 

Den köpta energin samt gratisenergin adderas ihop till en sammanlagd tillförd 

energianvändning        ö  . 

       ö     ö                              (20) 

       ö     ö   (
   

      
        )

⏟            
    

     (                    )⏟                  
   

 

     (               )⏟            
   

             ⏟          
    

      (21) 

Förlustenergin är uppdelat i transmissionsförluster, köldbryggor genom byggnadens 

klimatavskiljande byggnadsdelar, ventilationsförluster och varmvattenanvändningen.  

   ö      (            )            (22) 

För att förenkla beräkningsgången för den specifika energiförlustenergin beräknas 

förlustposterna individuellt. Transmissionsförlusterna beräknas utifrån varje 

byggnadskomponents värmegenomgångskoefficient multiplicerat med den invändiga 

arean för varje komponent. Alla komponentdelars U*A adderas sedan ihop och 

multipliceras med köldbryggorna.  

                  (23) 

Ventilationsförlusterna beräknas genom att ta fram specifik ventilationsförlust. Den 

beräknas utifrån ventilationens verkningsgrad, vilken luftomsättning som råder och 

byggnadens volym.  

      (   )  
   

    
         (24) 

Varmvattenanvändningen tas fram genom Boverkets rekommenderade värde på 20 

kWh/m
2
, Atemp och år (Sveby, 2012). 

Transmissionsförlusterna inklusive köldbryggorna och ventilationsförlusterna adderas 

därefter ihop och ger byggnadens specifika värmeförluster     . Därefter beräknas 
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gratisenergin fram från solinstrålning, processvärme, tappvarmvatten och oss 

människor.  Dessa poster adderas ihop till         och används för att beräkna den 

gränstemperatur som gäller för den aktuella byggnaden. Gränstemperaturen är den 

temperatur värmesystemet ska värma upp inomhusluften till. Normalt ligger 

gränstemperaturen på cirka 17°C för äldre byggnader, men gränstemperaturen sjunker i 

takt med att byggåret ökar. De resterande graderna som krävs för att få 

innetemperaturen till 20-21°C är från den gratisenergi som tillförs byggnaden. 

Gratisenergin beräknas fram som gratiseffekt för byggnaden genom att dividera 

energimängden med årets alla timmar.  

        
                 

        

    
     (25) 

Gränstemperaturen beräknas därefter utifrån rådande innetemperatur, specifika 

värmeförluster och gratisenergin omvandlat till gratiseffekt. Med den framtagna 

gränstemperaturen och ortens normalårtemperatur väljs aktuella gradtimmar fram ur 

tabell 30, bilaga 3. 

   ä         
       

    
       (26) 

Därefter beräknas de totala energiförlusterna, ∑Q förlust för byggnaden fram utifrån de 

aktuella gradtimmarna och de energisystem som finns installerade i byggnaden.  

Energisystem 

Modellen är uppbyggd av att endast beräkna två typer av energisystem i huset. Ett 

huvudsystem och ett eventuellt sekundärtsystem. Utifrån verkningsgraderna de två 

systemen har och den procentuella andelen som varje system utgör, görs beräkningar.  

Beroende på vilket huvudsystem som finns installerat, ska olika beräkningsgångar 

utföras. Direktverkande el, fjärrvärme, ved, pellets, berg- och markvärmepump, 

luft/vatten värmepump beräknas enligt ekvation 27. Eftersom systemen påverkar både 

transmissionsförlusterna och varmvattenanvändningen delas båda dessa förlustposter 

med systemens verkningsgrader. 

   ö      (
(            )        

        
)    (27) 
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För luft-luftvärmepump beräknas energianvändningen enligt ekvation 28. Här divideras 

transmissionsförlusterna med värmepumpens verkningsgrad eftersom luft-

luftvärmepumpen inte är inkopplat på det vattenburna värmesystemet.  

   ö       
(            )    

        
         (28) 

Gällande frånluftsvärmepumpar beräknas energianvändningen enligt ekvation, 29. Där 

0,6 står för en frånluftsvärmepumps genomsnittliga tillförda elenergi. 

          ((            )         )  
   

    
     (       )       

              (29) 

För framtagande av byggnadens totala energianvändning då byggnaden även har ett 

sekundärt uppvärmningssystem installerat, utförs en beräkning där energiförlusterna 

divideras med andelen av det sekundära systemets inverkan enligt ekvation 29. Där 

värdet X representerar det sekundära systemets andel av den totala energianvändningen. 

Om byggnaden inte har något sekundärt uppvärmningssystem sätts faktorn X till noll. 

           
   ö     

(   )
      (30) 

Detta resulterande värde, Q statistik är utgångspunkten för vidare beräkning i steg två och 

tre.   
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5.3.  Steg 2 

Steg 2 omfattar det beräkningssteg där det tas hänsyn till om det finns en 

energideklaration att tillgå för den aktuella byggnaden. Finns en energideklaration så 

används den till att korrigera modellens beräknade energianvändning. 

5.3.1. Värden till modellen 

5.3.1.1. Statistiska värden 

De statistiska värdena för konstruktionsdelarna baseras på genomsnittliga värden som 

tagits fram i BETSI- och ELIB studierna. Till varje genomsnittligt värde finns en 

osäkerhetsmarginal som representerar det högsta respektive det lägsta värde som 

uppmättes under forskningsstudierna. Denna osäkerhetsmarginal används i modellen 

som den maximala ändringen varje konstruktionsdel får antas ha, då modellens 

statistiska värde viktas mot energideklarationens värde. Till exempel om fönster år 

1961-1975 har ett Ugenomsnitt 2,3 ± 0,09 så får fönstrets U-värde maximalt ändras med 

0,09 W/m
2
K. 

5.3.1.2. Antagna värden 

Dessa antaganden gäller alla årtal om inte annat anges. 

Varmvattenanvändning 

Ett ingenjörsmässigt antagande används för varmvattenanvändningen. 

Varmvattenanvändningen som beräknas i steg ett antas vara lika stor som 

varmvattenanvändningen som beräknats fram i energideklarationen. 

                  (31) 

Luftomsättning 

Luftomsättningen antas inte ha några osäkerhetsmarginaler eftersom utförliga tester 

visar att först vid differenser på 13000 kWh mellan statistiska värdet och 

energideklarationens värde går den antagna osäkerhetsmarginalen över sin gräns. 

Differenser på över 13000 kWh antas inte hända. 

5.3.2.  Beräkningsgång 

Steg två beräknas då värden från en energideklaration finns att tillgå. Det 

normalårskorrigerade värdet från energideklarationen reduceras i detta steg med det 

statistiska värdet från steg ett och kvar blir en marginalmängd. Denna mängd benämns i 

modellen som             och används för att viktas mot det statistiska värdet. Här 
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antas det att den statistiskt framtagna varmvattenanvändningen är lika stor som 

varmvattenanvändningen från energideklarationen och räknas därför bort i ekvationen. 

Kvar blir differensen i transmissionsförluster och ventilationsförluster. 

                                          (34) 

Vid viktning mot den statistiska energimängden, görs beräkningar utifrån 

förlustenergiposterna transmission och ventilation. Dessa poster viktas procentuellt efter 

hur stor del av den totala mängden energi de utgör, posternas andel benämns som 

verkningsgraderna       och       i modellen.  

       
         

(                 )
       (35) 

      
        

(                 )
     (36) 

                                             (37) 

Utifrån dessa två verkningsgrader beräknas det fram hur mycket de två posterna 

transmission och ventilation ska viktas. Ändringen av transmissionsförlusterna tas fram 

genom att multiplicera verkningsgraden för transmission med marginalmängden och 

dividera med gradtimmarna och omslutande area. På så sätt fås ett specifikt värde på 

transmissionsförlusterna i form av ett U-värdes belopp. Ändringen av 

ventilationsförlusterna tas fram genom multiplicering av verkningsgraden för 

ventilation och marginalmängden, sedan divideras det med gradtimmarna, volymen 

inomhus, luftens densitet och luftens specifika värmekapacitet. Detta ger ett specifikt 

ändringsvärde för ventilation, i form av en ändring av luftomsättning. Kvoten av 

beräkningen är de två specifika viktningsmängderna U ändring och n ändring.  

 ä        
                  

       
    (38) 

 ä        
               

(              )
    (39) 

Transmissionens viktningsmängd,  ä       används för att beräkna fram de nya 

transmissionsförlusterna. Detta i form av en ändring av U-värdet för respektive 
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transmissionsdel. Ändringen blir på basis av hur stor del varje transmissionsdels area är 

procentuellt gentemot den totala omslutande arean, ekvation 40. 

 ä       (
    

    
  ä       

  ä  

    
  ä       

     

    
  ä       

  ö     

    
 

 ä       
  ö  

    
  ä      )                  (40) 

För varje transmissionsdel finns en osäkerhetsmarginal till U-värdet. Om ändringen för 

någon del blir större eller mindre än den givna osäkerhetsmarginalen, ska 

marginalvärdet användas för den delen. Ändringen av respektive U-värde adderas ihop 

med vardera statistiska U-värde till ett nytt U-värde.  

Då ändringen blir större eller mindre än osäkerhetsmarginalen, multipliceras över- eller 

underskotten med respektive delarea och adderas sedan ihop i en pott.  Denna pott 

används sedan som ett tillägg eller avdrag på de totala köldbryggorna. Ändringen av 

köldbryggorna tas fram ifrån en summering av de statistiskt beräknade köldbryggorna, 

genom att reducera de statistiskt framtagna specifika transmissionsförlusterna med 

summerade U*A och addera den pott som blir. 

                              (41) 

De nya U-värdena multipliceras med respektive area och adderas ihop med de nya 

köldbryggornas värde. Detta nya värde är det nya specifika transmissionsförlustvärdet 

        . 

                           (42) 

Ventilationens viktningsmängd,  ä       ger en ändring av ventilationsförlusterna i 

form av en ändring av luftomsättningen. Det ändrade värdet som blir, adderas med det 

statistiska ventilationsvärdet som divideras med nya beräknade gradtimmar och 

volymen till        , Detta nya värde blir den nya specifika ventilationsförlustmängden.  

        (
     

(        
 

    
)
  ä      )  

      

    
   (43) 

De två nya specifika värdena för transmission, ventilation och köldbryggor adderas ihop 

och multipliceras med nya beräknade gradtimmarna utifrån ekvationerna 25-30. 

Tillsammans med att addera varmvattenanvändningen fås ett nytt värde för 
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energianvändningen,               . Detta värde blir utgångspunkt för beräkning av 

energisparåtgärder i steg 3.  

               (                )            (44) 

5.4. Steg 3 

I beräkningsmodellens sista steg görs beräkningar för lämpliga 

energibesparingsåtgärder. Antingen utifrån modellens statistiskt beräknade 

energianvändning i steg 1 eller utifrån det viktade värdet från steg 2.  Enligt modellen 

ska beräkningar utföras för relevanta åtgärdsförslag. I åtgärdsschemat redovisas vilka 

åtgärder som rekommenderas beroende på den aktuella byggnaden, se tabell 31, bilaga 

4. De energibesparingsåtgärder som rekommenderas är begränsade till de som listas i 

åtgärdsschemat vilka är några av de i tiden vanligaste energibesparingsåtgärderna. I 

schemat finns även en spalt med rubriken anmärkningar där det för vissa åtgärder 

beskrivs varför en viss åtgärd rekommenderas och om åtgärden är beroende av något för 

att få anses som en rekommendation. Rekommendationerna baseras på 

ingenjörsmässiga antaganden.  

5.4.1. Värden till modellen 

Värmemotstånd 

Vid tilläggsisolering av väggar, tak och källarväggar under mark görs nya u-värdes 

beräkningar utifrån förbättrade värden av konstruktionsdelarnas värmemotstånd. I 

boken ”Sektionsfakta -ROT, teknisk-ekonomisk sammanställning av ROT-byggdelar” 

står hur mycket värmemotståndet ökar beroende på vilken isoleringstjocklek man väljer. 

De förbättrade värmemotstånden för respektive del och för vardera isolertjocklek kan 

utläsas i bilaga 3. Dessa förbättrade värmemotstånd används alltså till att räkna om det 

statistiska U-värdet för respektive del.  

Installationskostnader 

Kostnader av respektive åtgärd har hämtats från böckerna ”Sektionsfakta -ROT, teknisk-

ekonomisk sammanställning av ROT-byggdelar”, ”Sektionsfakta -VVS, Teknisk-

ekonomisk sammanställning av VVS-installationer samt från återförsäljares hemsidor.     

Installationskostnaderna har tagits fram både inklusive- och exklusive arbete. 

Installationskostnaderna som ska användas i beräkningsmodellens sista steg finns 

sammanställda i tabeller, bilaga 3. 
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5.4.1.1. Statistiska värden 

Eftersom steg tre utför beräkningar av eventuell energibesparing utifrån den statistiskt 

beräknade energianvändningen i steg 1 eller utifrån det viktade värdet från steg 2 så är 

även steg 3 beroende av de statistiska och antagna värdena som klarlagts i tidigare 

beräkningssteg. 

5.4.1.2. Antagna värden 

Livslängder 

Livslängder för de olika energisystemen baseras på de livslängder som står på 

återförsäljarnas hemsidor, ett antal hemsidor har studerats och utifrån ingenjörsmässiga 

antaganden har respektive energisystems livslängd tagits fram. För tilläggsisolering av 

väggar, tak och källarväggar har livslängden antagits till 50 år. I samma bilaga som 

installationskostnaderna redovisas finns även värmepumparnas COP -värden och 

livslängder samlade, bilaga 3. 

5.4.2. Beräkningsgång 

Utgångspunkten för beräkningarna av en åtgärds energibesparing är det befintliga husets 

energianvändning. Byggnadens energibesparing efter en viss åtgärd beräknas på samma 

vis som energianvändningen beräknades fram i steg 1, fast nu efter den tänka 

energibesparingsåtgärden. Till exempel vid byte av uppvärmningssystem fås nya 

verkningsgrader vilket gör att den tillförda energin minskas. Då en 

energieffektiviseringsåtgärd i form av en tilläggsisolering är relevant utgår 

beräkningarna från förbättrade U-värden vilket minskar transmissionsförlusterna och då 

även uppvärmningsbehovet.  

Utöver beräkningarna för eventuell energibesparing görs beräkningar av åtgärdernas 

lönsamhet avseende den ekonomiska aspekten. För att beräkna när 

energieffektiviseringsåtgärderna blir lönsamma används den så kallade payoffmetoden, 

vilken är en investeringskalkyl som sätter återbetalningstiden i fokus. Payoffmetoden är 

en av de enklaste av alla metoder för investeringskalkylering och den tar inte hänsyn till 

att betalningsflöden (energipriser) har olika värde beroende på när de inträffar i tiden 

(bokforingstips, 2010). För att ta fram antalet år som det tar innan en viss energiåtgärd 

återbetalat sig divideras investeringskostnaden med den årliga besparingen i kronor. För 

att ta fram åtgärdernas besparing i kronor har energibesparingen multiplicerats med 

energipriset för respektive energislag. För energipriserna har ett ingenjörsmässigt 
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antagande gjorts efter att ha studerat några olika energibolag. Det energipris som 

använts för el är 0,43 kr/kWh, vatten 0,84 kr/kWh och för olja 1,4 kr/kWh. I 

beräkningsmodellen kan payoff beräknas både inklusive arbete och exklusive arbete, 

kostnader för respektive åtgärd inklusive- och exklusive arbete finns att tillgå i bilaga 3. 

6. Verifiering  

Vid analys av beräkningsmodellens trovärdighet har modellens framtagna 

energianvändning jämförts med 100 stycken slumpmässigt utvalda energideklarationers 

energianvändning. Dessa slumpmässigt utvalda småhus är hämtade från mäklares 

hemsidor. I graf 1 redovisas resultatet av undersökningen. Utifrån verifieringen har en 

trend upptäckts där de byggnader som avviker mest ifrån energideklarationens värde är 

de byggnader som är uppförda innan 1940-talet, byggnader med källare samt byggnader 

med en tempererad area som är större än 200 m
2
. En medelavvikelse har beräknats fram 

utifrån de 100 slumpmässigt utvalda småhusen. Denna summerade medelavvikelse är 

26,6 procent vilket motsvarar en medelavvikelse på cirka 4804 kWh. 

 

Graf 1. Modellens framtagna energianvändning i jämförelse med energideklarationens energianvändning. 

Författarnas graf. 
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I graf 2 visas 41 stycken småhus med källare. Dessa småhus har en medelavvikelse av 

27,0 procent vilket motsvarar en medelavvikelse på cirka 5597 kWh. 

 

Graf 2. Avvikelsen för småhus med källare. Författarnas bild. 

De testade småhusen som är byggda innan 1940-talet uppgick till 23 stycken vilka hade 

en medelavvikelse av 24,6 procent vilket motsvarar cirka 5729 kWh.  

 

Graf 3. Avvikelsen för småhus byggda innan 1940. Författarnas bild. 
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6.1. Modellen 

Nedan visas ett urklipp av den i Excel implementerade beräkningsmodellen. I figur 7 

redovisas den indata som krävs för att den implementerade beräkningsmodellen ska 

generera ett resultat. I detta exempel visas ett hus byggt mellan 1976-1985 som är 

placerat i Karlstad. Byggnaden har en total energianvändning på 20 524 kWh.  

 

Figur 7. Indata i modellen samt husets energianvändning. 

Utifrån de enligt figur 7 inmatade indata har beräkningar för energibesparande åtgärder 

utförts. Både med energideklarationens givna energianvändning på 26 000 kWh och 

utan energideklarationens värde. I figur 8 och 9 visas de energibesparingsåtgärder som 

modellen genererar i de båda fallen.  
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Figur 8. Framtagna energiåtgärder utifrån de indata som visas i figur 7, utan inverkan av energideklarationens 

värde. 

 

 

Figur 9. Framtagna energiåtgärder utifrån de indata som visas i figur 7, med inverkan av energideklarationens 

värde. 
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7. Diskussion 

Efter den genomförda analysen kunde man tydligt se var svagheterna och styrkorna i 

beräkningsmodellen fanns. De småhus som avvek mest ifrån energideklarationens värde 

var hus byggda innan 1940 – talet, småhus med källare och småhus större än 200 m
2
. 

Denna felkälla skulle kunna bero på att småhusen från 1940-talet genomgått omfattande 

renoveringar genom åren vilket det i dagsläget inte tas någon hänsyn till i modellen. 

Den felkälla som upptäckts i större hus har varit svår att spåra. Felkällan skulle kunna 

vara en kombination av många små felkällor.  

Den största avvikelsen som upptäcktes vid verifieringen var ett hus där modellens 

beräknade energianvändning uppgick till 12743 kWh och husets energideklaration 

uppgav en energianvändning på 7694 kWh. Modellens beräknande energianvändning 

avviker 66 % mot energideklarationens värde. Det aktuella huset byggdes år 1958 och 

var ett 1-plans hus med källare på 153 m
2
. Huset hade en bergvärmepump som 

huvuduppvärmningssystem och inget sekundärsystem fanns installerat. Vad det stora 

felet kan bero på är svårt att säga men det skulle, även här, kunna bero på att huset 

genomgått påtagliga renoveringar. 

Ett av de hus som avviker mindre än 0,07 procent är ett 1,5-plans hus på 173 m
2
. Huset 

byggdes år 1973 och värms upp med en luft/luft värmepump och direktverkande el. 

Ventilationstypen är självdrag.  Enligt modellen beräknades energianvändningen till 

10285 kWh i jämförelse med energideklarationens givna värde av 10277 kWh.  

Överlag så ligger 1-plan och 1,5-plans hus riktigt bra till med bara några få procent i 

avvikelse. Att dessa ligger så pass bra till tros bero på att de inte har någon källare samt 

att de flesta är byggda efter 1940-talet.  

Det faktum att modellen i dagsläget inte kan ta hänsyn till byggnader som 

tilläggsisolerat någon konstruktionsdel eller använda ett modernt energisystems 

verkningsgrad är något som markant kan påverka slutresultatet, detta gäller alla 

byggnader. 

Vid framtagande av de 100 slumpmässigt utvalda energideklarationerna upptäcktes att 

många hade bristfällig information. Vissa deklarationer upplevdes vara snabbt utförda 

med avsaknad av viktig information. Det upptäcktes till exempel att det i några 
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energideklarationer bortglömts att medräkna viktiga parametrar såsom att byggnaden 

har ett sekundärt energisystem installerat m.m. Många energideklarationer använde sig 

även av olika normalårstemperaturer för att beräkna ett normalårskorrigerat energivärde. 

Detta gjorde att verifieringen av beräkningsmodellen gav ojämnt fördelade värden. Då 

dessa bristfälligheter upptäckts har även funderingar kring vårt resultat uppkommit. Det 

kan vara så att modellens genomsnittliga medelavvikelse från energideklarationernas 

värden, på 26,6 %, inte behöver ligga med samma avvikelse från husens ”verkliga” 

värden. Modellen genererar överlag en högre energianvändning än den som anges i 

energideklarationerna och vem vet, kanske är det något mellanvärde av dessa som ligger 

närmast husens ”verkliga” energiförbrukning. 

Åtgärdernas resulterade besparing i kronor är beroende av energipriset och i dagsläget 

är energipriset som används i modellen fast. Eftersom energipriserna ändras beroende 

på hur börsen går så går det att få modellen att generera ett mer exakt värde genom att 

kunden själv kan knappa in sitt energipris. Detta gör att återbetalningstiden blir en 

uppskattning. Man får visserligen en fingervisning vad återbetalningstiden blir men den 

kan blir något fel om energipriserna ökar eller minskar några procent.  

7.1. Kritisk granskning 

7.1.1. Modellens uppbyggnad 

Modellen har utformats efter det generella småhuset och den genomsnittliga boende. 

Detta lämnar många osäkra delar för att få en korrekt energianvändning för ett småhus. 

Att tillämpa en statistisk modell ger därför nästan alltid en felmarginal som svar. Där 

många av de antaganden som använts är utifrån studier av experter på Boverket och 

Sveby, men dessa har också en felosäkerhet och bygger ofta på schablonvärden. 

Förlustenergin för byggnader tar bara hänsyn till den energianvändning som är direkt 

kopplat till det fysiska småhuset. Det vill säga endast transmissionsförluster, 

ventilationsförluster och varmvatten. Ingen hänsyn tas till ofrivillig vädring. Modellen 

är även endast uppbyggd för att förenkla statiska energiberäkningar för småhus, 

dynamiska beräkningar berörs ej. 

De antaganden som görs vid beräkningen av den tillförda energianvändningen baseras 

på egna antaganden utifrån experters slutsatser och schablon värden. Eftersom våra egna 

ställningstaganden inte är någon exakt vetenskap så råder en osäkerhet angående dessa 
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indata. Även bristande information i de statistiska värdena har gjort att vissa av dessa 

värden blivit tvungna att uppskattas.  

Den geometriska utformningen av ett småhus i modellen har skett endast utifrån våra 

egna antaganden och idéer. Här har det inte tagits hänsyn till varken kalla källare eller 

inbyggda garage i byggnaden.  Modellen tar endast hänsyn till småhus med rektangulär 

husform och i de flesta fall antas den geometriska utformningen vara densamma på 

varje våningsplan. De hus som har en liten övervåning i förhållande till den totala arean 

eller de småhusen med en liten källare kan få feldimensionerade våningsareor.  

För de redan installerade energisystemen har ett schablonvärde använts för respektive 

energisystems verkningsgrad. Dessa indata är utifrån ett befintligt system som varit 

installerat i flera år. Det gör att de småhus där det nyligen blivit installerat ett modernare 

system får sin verkningsgrad sänkt vilket resulterar i en för hög energianvändning.  

7.1.2.  Informationsinsamlingen 

Vad det gäller informationsinsamlingen till beräkningsmodellen som främst har tagits 

från Boverkets två forskningsstudier BETSI och ELIB måste man ta hänsyn till de 

felkällor som kan ha att påverka resultaten. Inom statistiken menar man med mätfel de 

fel som uppstår på grund av brister i mätinstrument, slarvfel hos uppgiftslämnaren, 

ouppmärksamhet eller okunnighet hos den som utför mätningen m.m. (Boverket, 

2009a). Alla typer av statistiska mätningar såsom intervjuer, besiktningar, 

enkätundersökningar, fysikalisk mätning m.fl. kan innehålla mätfel.  I Boverkets projekt 

BETSI skiljer man på slumpmässiga fel och systematiska fel. Om informationen är 

felaktig på ett förutsägbartsätt så är det ett systematiskt fel i en mätning eller en 

beräkning (Boverket, 2010a). De systematiska mätfelen leder till över- eller 

underskattningar och kan inte bedömas utan att särskilda mätfelsstudier genomförs 

(Boverket, 2009a). De kan endast upptäckas vid kontroller och minskas genom att 

förbättra noggrannheten i mätningarna. I BETSI projektet har en mätfelsstudie i form av 

kontrollbesiktningar gjorts (Boverket, 2009a).  

I rapporten ”Statistiska urval och metoder i Boverkets projekt BETSI” tas Statistiska 

Centralbyråns föreskrifter om hantering av alltför osäkra statistikvärden upp. Reglerna 

talar om att värden i tabeller bör undertryckas till exempel genom att ”prickas” om 

medelfelet överstiger 35 procent eller om antalet observationer är mindre än 20 
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(Boverket, 2009a). För procentfördelningar skall hela redovisningsgruppen 

undertryckas om antalet observationer över alla kategorier, dock över minst två 

kategorier, är mindre än 50 (Boverket, 2009a). I rapporten sägs att Boverket använder 

sig av dessa föreskrifter angående undertryckningen av alltför osäkra statistikvärden. 

Detta säger att medelfelet av statistiken som redovisas i BETSI’s tabeller ligger under 

35 % om de inte är undertryckta. 

 

I rapporten ”Teknisk status i den svenska bebyggelsen: resultat från projektet BETSI” 

finns ett avsnitt om kvaliteten på besiktningsunderlagen, ritningarna och de tekniska 

beskrivningarna. Här skrivs att boverket försökt att få tag i allt tillgängligt material 

genom att kontakta fastighetsägarna, genom att kontakta kommunernas arkiv eller 

genom att besöka kommunernas arkiv vilket är av stor betydelse för undersökningens 

resultat. Något mer som har stor betydelse för slutresultatet är besiktningspersonalens 

kompetens och besiktningarnas utförande. I avsnittet om besiktningsunderlagens 

kvalitet redovisas att ritningar saknas eller är dåliga för cirka 30 procent av byggnaderna 

och tekniska beskrivningar saknas eller är dåliga för drygt hälften av byggnaderna 

(Boverket, 2010a). Att de tekniska beskrivningarna är så pass dåliga påverkar svaren 

angående frågor om t.ex. ytterväggarnas konstruktion och olika areor eftersom 

besiktningspersonalen då blir tvungna att uppskatta detta vilket påverkas beroende på 

besiktningspersonalens kompetens och erfarenhet (Boverket, 2010a). Detta gäller även 

energideklarationer, vilket gör att deklarationernas resultat är beroende av 

besiktningspersonalens kompetens och erfarenhet.  

I samma rapport, kapitel 10, finns även information om att Boverket genomfört 

kontrollbesiktningar i 8 småhus och 13 flerbostadshus för att kvalitetssäkra resultaten 

från besiktningarna (Boverket, 2010a). 

Undersökningen var ett uppdrag från regeringen och boverket är den myndighet som 

gett ut de samlade resultaten från undersökningen av det svenska bostadsbeståndet. 

Eftersom boverket har den position de har, myndigheten för samhällsplanering, 

byggande och boende, känns deras utgivelser trovärdiga. Med tanke på att de även gjort 

en egen granskning av undersökningarna, som är en omfattande granskning av felkällor 

som kan ha att påverka deras undersökning, känns undersökningen trovärdig. I 
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rapporten ”Teknisk status i den svenska bebyggelsen: resultat från projektet BETSI” 

finns ett helt kapitel som behandlar möjliga felkällor som kan ha att påverka 

undersökningarna. Att boverket lagt ner mycket jobb på den kritiska granskningen av 

resultaten gör att läsaren får ta del av möjliga felkällor och enklare kan sortera 

informationen.  

På Sveby’s hemsida står att Sveby -programmet är branschens tolkning och 

förtydligande av Boverkets byggreglers funktionskrav på energihushållning. Med tanke 

på att de bygger på Boverkets byggregler bör den givna informationen angående 

brukarindata i bostäder vara trovärdiga. Det som kan göra en lite misstänksam är de 

felkällor och misstolkningar som ingår i branschens egna tolkningar. 

8. Slutsatser 

”Enkelheten är fördelen men också nackdelen” 

En fungerande beräkningsmodell har tagit fram som underlättar framtagande av 

energisparåtgärder utifrån få indata och statistiska värden. Verifieringen visar att 

modellen med god säkerhet kan användas mot befintliga småhus energianvändning, 

genom den programvara som skapades i Excel under arbetets gång. Felmarginalen på 

26,6 % ska ses som ett bra resultat då de 100 energideklarationerna slumpades fram. 

Arbetets mål stämde helt överens med resultatet. Programvaran blev lätthanterlig och 

enkel att använda. Med endast sju indata från en okulär inspektion om sin byggnad kan 

man få ut sitt hus energianvändning och energisparåtgärder som passar det huset. Dessa 

är byggår, typ av hus, Atemp, ventilationssystem, grund, fönstertyp och energisystem.  

Modellen fick nya normalårstemperaturer då det visade sig att energideklarationer 

utförts med högre normalårstemperaturer än det som ska gälla. Detta visade sig ge goda 

resultat i verifieringen.  

Att få modellen att ge 100 % korrekta värden hela tiden är utopi och i princip aldrig 

möjlig. Då denna modell och avancerade modeller bygger en del av sin struktur på 

antaganden kan man dra slutsatsen att denna enkla beräkningsmodell ses som trovärdig. 

Att den ger uppskattade energibesparingar var målet från början.  
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Hantverkare och hemmafixare som använder sig av modellen får ett relativt korrekt 

värde på vad en åtgärd skulle ge och kostar. Beräkningsmodellen skulle vara ett bra 

verktyg för offerthandlingar.  

8.1. Framtida studier 

Programvaran som tagits fram parallellt under arbetets gång gör det möjligt att redan nu 

använda den till allmänheten för att ge tips på energisparåtgärder.  

Verifieringen visar att det finns en potential för programvaran att underlätta 

framtagandet av energianvändning och energibesparande åtgärder. För att få modellen 

mer exakt behövs fler byggnadstyper, fler ingenjörsmässiga antaganden och fler 

energideklarationer att jämföras med. Samt genom att studera flera generella geometrier 

och olika energisystems verkningsgrader.  

Det finns även utrymme och möjlighet att göra programvaran mer attraktiv om 

modellen skrivs om så att energibesparingspaket kan tillämpas efter en kunds önskemål. 

Exempelvis det mest ekonomiskt lönsamma paketet och det mest energieffektiva 

paketet. 

Denna rapport kan även ligga till grund för en fördjupad undersökning om byggnaders 

energianvändning och optimering av renoveringsåtgärder till befintliga småhus.  
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11.  Bilagor 

1. Statistiska värden 

 

Tabell 2. Genomsnittliga u-värden för ytterväggar. 

 

Tabell 3. Genomsnittliga u-värden för horisontellt vindsbjälklag. 

 

  

Årtal  U-värde W/(m2·K) 

BETSI 

U-värde W/(m2·K) 

ELIB 

Referens 

-40  0,5 (Tolstoy et al., 1993) 

41-60 0,47± 0,15  (Boverket, 2010a) 

61-75 0,31± 0,03  (Boverket, 2010a) 

76-85 0,21± 0,02  (Boverket, 2010a) 

86-95 0,17± 0,01  (Boverket, 2010a) 

96-05 0,20± 0,03  (Boverket, 2010a) 

Årtal  U-värde W/(m2·K) 

BETSI 

U-värde W/(m2·K) 

ELIB 

Referens 

-40  0,33 (Tolstoy et al., 1993) 

41-60 0,29± 0,04  (Boverket, 2010a) 

61-75 0,21± 0,02  (Boverket, 2010a) 

76-85 0,15± 0,01  (Boverket, 2010a) 

86-95 0,12± 0,01  (Boverket, 2010a)  

96-05 0,12± 0,01  (Boverket, 2010a) 
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Tabell 4. Genomsnittliga u-värden för fönster. 

 

Tabell 5. Genomsnittliga u-värden för krypgrundsbjälklag.  

 

  

Årtal  U-värde W/(m2·K) 

BETSI 

Referens 

   

-40 2,9 Antagande 

41-60 2,34± 0,08 (Boverket, 2010b) 

61-75 2,3 ± 0,09 (Boverket, 2010b) 

76-85 2,01 ± 0,04 (Boverket, 2010b) 

86-95 1,94 ± 0,05 (Boverket, 2010b) 

96-05 1,87± 0,07 (Boverket, 2010b) 

06- 1,2± 0,07 (Boverket, 2010b) 

Årtal  U-värde W/(m2·K) 

BETSI 

Referens 

   

-40 0,30 ± 0,09 antaget 

41-60 0,30 ± 0,09 (Boverket, 2010b) 

61-75 0,26 ± 0,08 (Boverket, 2010b) 

76-85 0,17 ± 0,02 (Boverket, 2010b) 

86-95 0,16 ± 0,02 (Boverket, 2010b) 

96-05 0,15 ± 0,01 (Boverket, 2010b) 

06- 0,15 ± 0,01 antaget 
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Tabell 6. Genomsnittliga u-värden för platta på mark. 

 

Tabell 7. Genomsnittliga u-värden för källarväggar under mark. 

 

  

Årtal  U-värde W/(m2·K) 

BETSI 

Referens 

-40 0,28 ± 0,05 Antaget 

41-60 0,28 ± 0,05 (Boverket, 2010b) 

61-75 0,32 ± 0,05 (Boverket, 2010b) 

76-85 0,27 ± 0,04 (Boverket, 2010b) 

86-95 0,24 ± 0,02 (Boverket, 2010b) 

96-05 0,18 ± 0,02 (Boverket, 2010b) 

06- 0,15± 0,02 (Boverket, 2010b)  

Antaget intervall 

Årtal  U-värde W/(m2·K) 

BETSI 

Referens 

   

-40 0,85 ± 0,19 Antagande 

41-60 0,85 ± 0,19 (Boverket, 2010b) 

61-75 0,73 ± 0,14 (Boverket, 2010b) 

76-85 0,45 ± 0,21 (Boverket, 2010b) 

86-95 0,37 ± 0,11 (Boverket, 2010b) 

96-05 0,81 ± 0,23 (Boverket, 2010b) 

06- 0,81 ± 0,23 Antagande 
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Tabell 8. Genomsnittliga u-värden för källarväggar ovan mark.  

 

Tabell 9. Genomsnittliga u-värden för snedtak. 

 

  

Årtal  U-värde W/(m2·K) 

BETSI 

Referens 

   

-40 1,97 ± 0,37 Antagande 

41-60 1,97 ± 0,37 (Boverket, 2010b) 

61-75 1,70 ± 0,48 (Boverket, 2010b) 

76-85 0,56 ± 0,26 (Boverket, 2010b) 

86-95 0,51 ± 0,27 (Boverket, 2010b) 

96-05 1,30 ± 0,5 (Boverket, 2010b) 

06- 1,30 ± 0,5 Antagande 

Årtal  U-värde W/(m2·K) 

BETSI 

Referens 

   

-40 0,37 ± 0,1 Antagande 

41-60 0,37 ± 0,1 (Boverket, 2010b) 

61-75 0,25 ± 0,04 (Boverket, 2010b) 

76-85 0,18 ± 0,01 (Boverket, 2010b) 

86-95 0,16 ± 0,03 (Boverket, 2010b) 

96-05 0,14 ± 0,02 (Boverket, 2010b) 

06-   
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Tabell 10. Genomsnittliga innetemperaturer. 

 

Tabell 11. Genomsnittliga värden för Luftomsättningar per timme (Persson, 2013). 

 

  

Årtal  Temp. Grader celcius 

BETSI 

Referens 

   

-40 20,7 (Boman, Skogberg & 

Jonsson, 1993) 

41-60 20,8±0,46 (Boverket, 2010b) 

61-75 21,3±0,28 (Boverket, 2010b) 

76-85 21,7±0,23 (Boverket, 2010b) 

86-95 21,4±0,40 (Boverket, 2010b) 

96-05 21,9±0,34 (Boverket, 2010b) 

06-   

Årtal  Oms/h Referens 

-40 0,45  (Andersson et al., 1991) 

41-60 0,48 (Boverket, 2010b) 

61-75 0,29 (Boverket, 2010b) 

76-85 0,34 (Boverket, 2010b) 

86-95 0,40 (Boverket, 2010b) 

96-05 0,37 (Boverket, 2010b) 

06- 0,5 (Boverket, 2011) 
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2. Antagna värden  

 

Tabell 12. Antagna väggtjocklekar för respektive årtal. 

Årtal Väggtjocklek (mm) Referens 

1930 175 (Björk, Reppen & 

Nordling, 2009) 

1940 156 (Björk et al., 2009) 

1950 286 (Björk et al., 2009) 

1960 252,5 (Björk et al., 2009) 

1970 247 (Björk et al., 2009) 

1980 270 eller 267 (Björk et al., 2009) 

1990 256 (Björk et al., 2009) 

2000-2010 267 (Björk et al., 2009) 

 

Tabell 13. Sekundära uppvärmningssystemets andel av den totala uppvärmningen. 

Sekundärsystem Uppvärmningsandel 

Direktverkande el 18 % 

Vedkamin 20 % 

Luft/luft 

värmepump 

18 % 

Luft/vatten 

Värmepump 

18 % 

Berg/mark 

värmepump 

49 % 
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3. Värden till modellen 

 

Tabell 14. Brukarindata i bostäder. 

Parameter  Referens 

Personvärme 80 W/pers Närvarotid 14 

h/dygn och person 

(Sveby, 2012) 

Vädring  4 kWh/m2år Schablonpåslag 

på energiprestanda 

(Sveby, 2012) 

Tappvarmvatten: Årsschablon 20 kWh/m2 (Atemp)  (Sveby, 2012) 

Internvärme 20 % 

Möjlig att tillgodogöras 

(Sveby, 2012) 

Hushållsel:          Årsschablon 30 kWh/m2 (Atemp) (Sveby, 2012) 

 Internvärme Möjlig att 

tillgodogöra 

70 % 

(Sveby, 2012) 

Hushållsel Sidan 25 i SVEBY= 2500 kWh per hushåll + 800 

kWh per person och år för 

småhus. 

(Sveby, 2012) 

 

Tabell 15. U-värden för vardera byggnadsdel för byggnadsår 2006 och framåt. 

 

  

År 06- U-värde W/(m2·K) 

BBR 

Referens 

Vägg 0,18 (Boverket, 2011)  

Tak 0,13 (Boverket, 2011) 

Golv 0,15 (Boverket, 2011) 

Fönster 1,2 (Boverket, 2011) 

Ytterdörr 1,2 (Boverket, 2011) 

Uteluftsflöde 0,35l/sm
2
 (Boverket, 2011) 

Medeltemp inne  21 (Boverket, 2011) 
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Tabell 16. X Kostnader tilläggsisolering vindbjälklag, kronor/m
2
. 

Kostnad ink. 

arbete 

Materialkostnad Tilläggsisolering Tillägg på  

R-värde 

Referens 

141,39 26,025 100MM 2,326 (Wikell, 

2013) 

282,79 52,05 200MM 4,65 (Wikell, 

2013) 

424,185 78,15 300MM 6,98 (Wikell, 

2013) 

 

Tabell 17. Kostnader tilläggsisolering snedtak, kronor/m
2
. 

Kostnad ink. 

arbete 

Materialkostnad Tilläggsisolering Tillägg på  

R-värde 

Referens 

751,672 199,58 195MM 4,72 (Wikell, 

2013) 

1032,66 259,73 265MM 6,66 (Wikell, 

2013) 

 

Tabell 18. Kostnader utvändig tilläggsisolering på träpanelfasad, kronor/m
2
. 

Kostnad ink. 

arbete 

Materialkostnad Tilläggsisolering Tillägg på  

R-värde 

Referens 

1661,26 323,25 70MM 1,59 (Wikell, 

2013) 

1730,31 392,3 140MM 3,1 (Wikell, 

2013) 
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Tabell 19. Kostnader utvändig tilläggsisolering på putsfasad, kronor/m
2
. 

Kostnad ink. 

arbete 

Materialkostnad Tilläggsisolering Tillägg på  

R-värde 

Referens 

1761,42 300 70MM 1,59 (Wikell, 

2013) 

1830,47 369,05 140MM 3,1 (Wikell, 

2013) 

 

Tabell 20. Kostnader utvändig tilläggsisolering på källarvägg, kronor/m. 

Kostnad ink. 

arbete, rivning, 

schaktning 

Kostnad utan 

arbete ink. Rivning 

& schaktning  

Tilläggsisolering Tillägg på  

R-värde 

Referens 

2690,19 2249,36 70MM 2,7 (Wikell, 

2013) 

 

Tabell 21. Kostnader nya fönster. 

Kostnad ink. 

arbete 

Materialkostnad kr/ 

m
2
 

Fönster u-värde Ink. rivning 

(kr/m
2
) 

Referens 

6800 4100 1,2 250 (Wikell, 2013) 

 

Tabell 22. Kostnader luft/luft-värmepump. 

Modell Kostnad 

ink arbete 

Endast 

material 

Verkningsgrad 

(COP) 

Livslängd 

(år) 

Anmärkning Referens 

Panasonic 

3E18 

28780 

 

24960 4,72 12  (Wikell, 

2013) 
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Tabell 23. Kostnader luft/vatten-värmepump. 

Modell Kostnad 

ink arbete 

Endast 

material 

Verkningsgrad 

(COP) 

Livslängd 

(år) 

Anmärkning Referens 

Nibe 

fighter 

2025 

80658 68208 3,5 20  (Wikell, 

2013) 

 

Tabell 24. Kostnader frånluft-värmepump. 

Modell Kostnad 

ink arbete 

Endast 

material 

Nedre 

temperatur 

Livslängd 

(år) 

Anmärkning Referens 

Nibe 

Fighter 

200 

41420 27227 +5°C 15  (Wikell, 

2013) 

 

Tabell 25. Kostnader bergvärmepump. 

Modell Kostnad 

ink arbete 

Endast 

material 

Verkningsgrad 

(COP) 

Livslängd 

(år) 

Anmärkning Referens 

Nibe 

F1245-8 

130138 74925 4,5 20  (Wikell, 

2013) 

 

Tabell 26. Kostnader Ventilationssystem FTX. 

Modell Kostnad 

ink arbete 

Endast 

material 

Verkningsgrad 

(%) 

Livslängd 

(år) 

Anmärkning Referens 

Flexit 

Spririt 

UNI 2 

19863 17974 80 25 För hus med 

A-temp 

<175m2 

(Wikell, 

2013) 

Flexit 

Spririt 

UNI 3 

23507 21254 80 25 För hus med 

A-temp 

>175m2 

(Wikell, 

2013) 
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Tabell 27. Kostnader solfångare. 

Modell Kostnad 

ink arbete 

Endast 

material 

Tillförd 

energi/år 

(kWh) 

Livslängd 

(år) 

Anmärkning Referens 

Bosch 

FKT-1S 

79957 70800 6228 40 6st enheter (Wikell, 

2013) 

 

Tabell 28. Kostnader solceller. 

Modell Kostnad 

ink arbete 

Endast 

material 

Tillförd 

energi/år 

(kWh) 

Livslängd 

(år) 

Anmärkning Referens 

Csun 250 85000 74990 4750 25 20st enheter (Wikell, 

2013) 

 

Tabell 29. Verkningsgrader för olika energisystem. 

Energisystem COP/verkningsgrad/el effekt Referens 

Fjärrvärme 0,98 (Boverket,2012) 

Direktverkande el 1,0 (Boverket,2012) 

Berg-/markvärmepump 3 (Boverket,2012) 

Luft-vatten värmepump 2,5 (Rådrön, 2007) 

Luft-luft värmepump 1,4 (Boverket,2012) 

Frånluft värmepump 0,6 kW (Comfortzone, u.å.) 

Oljepanna 0,85 (Boverket,2012) 

Ved kamin 0,75 (Boverket,2012) 

Pellets värmepanna 0,85 (Boverket,2012) 
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Tabell 30. Gradtimmar, Gt för olika normalårstemperaturer (Warfvinge, 2007, s. 6:45). 
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4. Åtgärdsschema 

Tabell 31. Åtgärdsschema. 

 Transmissionsförluster  

Tilläggsisolering väggar Rekommenderas Anmärkning 

Fasadmaterial   

Trä Ja Oberoende hustyp 

Tegel Nej Inte aktuellt 

Puts Ja Oberoende hustyp 

Tilläggsisolering Snedtak/vind   

Hustyp   

1-plan Ja Vindisolering 

1,5-Plan Ja Snedtaksisolering 

2-Plan Ja Vindisolering 

Fönsterbyte 3-glasfönster   

Tidigare   

2-glas fönster Ja  

3-glasfönster Ja  

 Ventilationsförluster  

Byte till FTX- system Rekommenderas Anmärkning 

Tidigare    

Självdrag  Ja Tilläggskostnad 23 200 kr/plan, 

(Anonym, personlig 

kommunikation, 8 Maj 2013)  

Frånluft Ja Tilläggskostnad 23 200 kr/plan, 

(Anonym, personlig 

kommunikation, 8 Maj 2013) 

Från- och tilluft Ja  

FTX- system Ja Endast byte av fläkt 

 Huvuduppvärmningssystem   

Installation av Jord-/ 

bergvärmepump 

Rekommenderas Anmärkning 

Tidigare   

Ved Ja  
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Direktverkande el Ja  

Pellets Ja  

Olja Ja  

Fjärrvärme  Ja  

Någon form av värmepump Nej  

Installation av Fjärrvärme Rekommenderas Anmärkning 

Tidigare   

Olja Ja Om fjärrvärmenät finns 

Ved  Ja Om fjärrvärmenät finns 

Direktverkande el Ja Om fjärrvärmenät finns 

Pellets Ja Om fjärrvärmenät finns 

Övriga  Nej  

Installation av Pellets Rekommenderas Anmärkning 

Tidigare   

Olja Ja  

Ved  Ja   

Direktverkande el Ja  

Övriga Nej  

Installation av luft-luft/luft-

vatten värmepump 

Rekommenderas Anmärkning 

Tidigare   

Ved Ja   

Pellets Ja   

Direktverkande el Ja   

Fjärrvärme Ja   

Olja Ja   

Någon form av värmepump Nej   

 Sekundäruppvärmningssystem  

Installation av pelletskamin Rekommenderas Anmärkning 

Tidigare   
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Inget sekundärsystem  Ja  

Övriga Nej  

Installation av braskamin Rekommenderas Anmärkning 

Tidigare    

Inget sekundärsystem Ja  

Övriga Nej  

Installation av luft-luft 

värmepump 

Rekommenderas Anmärkning 

Tidigare    

Pelletskamin  Ja  

Braskamin  Ja  

Inget sekundärsystem Ja   

Någon form av värmepump Nej  

Övriga Nej  

Installation av luft-vatten 

värmepump 

Rekommenderas Anmärkning 

Tidigare    

Pelletskamin  Ja  

Braskamin  Ja  

Inget sekundärsystem Ja   

Någon form av värmepump Nej  

Övriga Nej  

Installation av solfångare Rekommenderas Anmärkning 

Tidigare   

Alla Ja  

Installation av Solceller   

Tidigare   

Alla  Ja  
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5. Begränsade valmöjligheter 

 

Tabell 33. Modellens begränsade valmöjligheter. 

Hustyp 

(Dessa 

även med 

källare) 

Fönster Husets 

byggår 

Grund Ventilation Huvudsystem Sekundärsystem 

1-Plan  2-glas  - 40 Platta på 

mark 

Självdrag Fjärrvärme Direktverkande el 

1,5-Plan  3-glas  41-60 Krypgrund Frånluft Direktverkande el Vedkamin 

2-Plan   61-75 Källargrund FTX Berg/mark 

värmepump 

Luft/luft 

värmepump 

  76-85   Luft/vatten 

värmepump 

Luft/vatten 

värmepump 

  86-95   Luft/luft 

värmepump 

Berg/mark 

värmepump 

  96-06   Frånlufts 

Värmepump 

 

  06-   Oljepanna  

     Vedkamin  

     Pellets  


