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Sammanfattning 
 

Byggsektorn står för 39 % av Sveriges totala energianvändning och det är 

därför viktigt att vi i byggbranschen på olika sätt försöker minska denna 

energiförbrukning. Trots att utvecklingen har kommit långt och att byggnader 

idag byggs väldigt energisnåla så motsvarar alla de byggnader som byggs 

under ett år mindre än en procent av vårt totala byggnadsbestånd. För att 

minska energiförbrukningen i byggsektorn är det därför egentligen viktigare 

att energieffektivisera de byggnader som vi redan har än vad det är att 

utveckla nybyggnadstekniken. 

 

För att kunna energieffektivisera byggnader måste man vara fullt medveten 

om vilka poster som ingår i en byggnads energibalans. Beroende på hur 

byggnaden är uppbyggd, hur den används och i vilken miljö den är placerad i, 

kan de ingående posternas storlek variera kraftigt och det är de som 

bestämmer hur stor energiförbrukning byggnaden har. 

 

Generellt sett finns det väldigt många olika åtgärder som kan utföras för att 

sänka en byggnads energiförbrukning. För att en åtgärd ska klassas som 

energieffektiv krävs det dock att åtgärden är lönsam. Alla byggnader är unika 

och därför kan samma åtgärd på två olika hus få två helt olika resultat.  

 

Huset som detta arbete har valt att granska är ett flerbostadshus från 1940-

talet. Det har tagits fram förslag till åtgärder som kan få husets specifika 

energianvändning att klara av de krav som ställs vid nybyggnation, förslag 

som dessutom är ekonomiskt försvarbara.  

 

 

 

Nyckelord: Energieffektivisering, Helsingborgshem, energianvändning, 

flerbostadshus, energideklaration,  



  

Abstract 
 

The construction department in Sweden is responsible for 39 % of our total 

energy consumption and it is therefore very important that the people that are 

involved in the construction industry in different ways try to reduce this 

energy-usage. Even though the development has come a long way regarding 

the energy consumption in new-built constructions, is the area of construction 

that we build each year equal to less than one per cent of the total area that all 

our buildings cover. To reduce our energy-usage is it therefore in a way more 

important to focus on making our existing building more energy efficient than 

it is to develop the technology that we use when we build new constructions.   

 

You have to be aware of what parts that is involved in a buildings energy 

balance to be able to make it more energy efficient. These different parts size 

can vary a lot depending on how the building is composed, how it is used and 

where it is placed. It is the size of these parts that decide what the energy 

consumption of one specific building will be. 

 

There are a lot of different measures you can use to make an existing building 

more energy efficient but it is important that the things you decide to perform 

is profitable. Every building is unique which makes it possible that one 

measure, performed on two different houses might result in two totally 

different sizes of energy savings.  

 

The building that this report has chosen to review is an apartment block from 

the 1940s. Suggestions to measures have been reported. Measures that would 

make the building consume enough energy to meet the demands that is set on 

new-built buildings in the same area. These measures are also profitable.   

 

Keywords: Energy efficiency, Helsingborgshem, energy consumption, 

apartment blocks, energy declaration. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige används ca 250 TWh värmeenergi per år som uppkommit genom 

förbränning. Byggnaderna i Sverige och de verksamheter som drivs i dem 

svarar för 86 TWh per år. Detta motsvarar en dryg tredjedel. Utöver 

värmeenergi, använder Sverige även 150 TWh elektrisk energi per år och utav 

detta står byggnaderna för ungefär 70 TWh, dvs. nästan hälften. 

Slår man ihop dessa siffror resulterar det i att byggbranschen står för 39 % av 

Sveriges energianvändning vilket är den största sektorn följt utav 

industribranschen och transporter (Abel & Elmroth, 2006). 

 

 

 
 

Figur 1.2: Sveriges energianvändning. (Wallenten, 2011) 

 

I Sverige finns det nästan 450 miljoner m
2
 bostadshus och 150 miljoner m

2
 

lokaler. Även om vi idag bygger väldigt mycket nya bostadshus och lokaler, 2 

miljoner m
2
 respektive 1 miljon m

2
 per år, så motsvarar detta en väldigt liten 

del av vårt befintliga byggnadsbestånd, mindre än 1 % (Abel & Elmroth, 

2006). 

 

Även om man lyckades bygga alla nya byggnader med ett väldigt begränsat 

behov av både värme- och elenergi så skulle byggsektorns energianvändning 

ändå öka. Det enda som händer är att hastigheten som energianvändningen 

ökar med sänks och detta måste vi göra någonting åt. 
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Energipriserna stiger och vi är i behov av att minska den energiförbrukning 

som redan finns. Därför är det viktigt att vi lägger mer resurser på att åtgärda 

det befintliga byggnadsbeståndet och ser till att detta blir mer energieffektivt. 

 

Det är viktigt att både utformning av nya hus och effektiviseringar i befintliga 

hus görs väl genomtänkt, annars finns risken att man inte lyckas nå de 

förväntade resultaten i energibesparingar. Samtidigt finns det risk att felaktiga 

åtgärder kan leda till andra problem gällande t.ex. försämrat inneklimat och 

fuktskador. 

 

Man måste dessutom se till att man använder de resurser som utlämnas åt 

energihushållning på ett effektivt sätt. De åtgärder som man väljer att utföra 

måste vara rimligt resurskrävande i förhållande till den sparade 

energimängden.  

 

Detta ger två kriterier för energieffektivitet, som båda måste uppfyllas. 

 

 Tekniska lösningar eller åtgärder för minskning av energibehov får inte 

försämra husets funktion, innemiljö eller tekniska kvalitet. 

 Resursförbrukningen för tekniska lösningar eller för åtgärder som 

minskar behovet av energi, måste balanseras av den verkliga 

energibesparingen (Abel & Elmroth, 2006). 

 

En teknisk lösning eller åtgärd som leder till ett mycket lågt energibehov anses 

därför inte vara energieffektiv om den kräver så pass stora resurser att de inte 

står i proportion till energivinsten. En energibesparing är inte heller 

energieffektiv om den påverkar funktionen, beständigheten, driftsäkerheten 

etc. i huset, som gör att användbarhet minskar. 

 

Idag pratas det mycket om att vi måste renovera och energieffektivisera 

miljonprogrammet. Fokus ligger så mycket på det att man nästan glömmer 

bort att det finns byggnader som byggdes innan denna tid. Husen som detta 

examensarbete har tittat på byggdes i mitten av 40-talet. Hus från denna tid 

som står orörda har vanligtvis en väldigt hög energiförbrukning och det finns 

därför ofta stora möjligheter att effektivisera dem.  

 

1.2 Metod 

Till att börja med erhålls genom litteratursökning en fullständig förståelse i 

vad som ingår i en byggnads energibalans och hur den påverkas. När denna 

fulla insikt är uppfylld kan man börja kolla på generella 

energieffektiviseringsåtgärder som brukar utföras på befintliga byggnader. 

Denna information samlas genom litteratursökning, föreläsningar och 
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personliga samtal. Efter detta är det dags att ta tag i det objekt som fallstudien 

omfattar. 

 

Detta börjar med att det skaffas generell information om byggnader som är 

byggda från samma tidsperiod, för att få en bra bild av hur hus konstruerades 

och utformades på den tiden. Detta sker framförallt genom litteraturstudier. 

Sedan fortsätter informationssökningen genom att försöka få fram så många 

ritningar och så mycket teknisk information som möjligt om fastigheten som 

ska undersökas, för att få en tydlig bild av hur huset är uppbyggt. Detta 

kommer att ske genom besök hos fastighetsförvaltaren, byggnadsnämnd, 

eventuellt stadsarkiv och genom egna observationer från studiebesök i och 

omkring fastigheten. Av fastighetsförvaltaren erhålls även uppgifter om 

energiförbrukning av fastigheten.  

 

Genom att använda sig av utvalt energiberäkningsprogram ska sedan 

uppgiften om fastighetens energiförbrukning försöka matchas med den 

energiförbrukning som beräkningsprogrammet lyckas simulera fram. Denna 

simulering sker genom att programmet skapar en mall av huset med indata 

utifrån den information som har samlats ihop om huset. 

 

När det finns en mall i beräkningsprogrammet som stämmer bra överens med 

verkligheten är det dags att skaffa sig så bra förståelse som möjligt om 

potentiella energieffektiviseringsmöjligheter. Detta kommer att ske genom 

litteratursökning, föreläsningar och personliga samtal. De åtgärder som sedan 

anses vara aktuella på det undersökta objektet genomförs i 

beräkningsprogrammet för att se hur mycket energi det går att spara med 

åtgärden. Efter detta analyseras åtgärderna ur ekonomisk synpunkt för att 

kunna dra slutsatser om vilka förslag som är rimliga att föra vidare. 

 

1.3 Avgränsningar 

De ekonomiska analyser som har utförts är väldigt förenklade och har endast 

utförts för att skapa en ungefärlig uppfattning om hur lönsamma olika åtgärder 

kan vara. Dessa prisuppgifter kan alltså inte användas vid ett eventuellt 

verkligt utförande utan då måste det utföras nya, mera exakta 

kostnadskalkyler. 

1.4 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka möjligheter till energieffektiviseringar av 

en befintlig fastighet. I arbetet kommer det att användas ett specifikt exempel 

men eftersom byggnader från samma tidsperiod ofta ser väldigt lika ut 

konstruktionsmässigt så anses de framtagna förslagen till åtgärder ge bra 
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underlag till tips om hur man generellt kan gå tillväga när man vill 

energieffektivisera en fastighet. 

 

1.5 Målsättning 

Målsättningen är att försöka få fram ett underlag till fastighetsförvaltaren med 

förslag till energieffektiviseringsmöjligheter på det undersökta objektet. 

Förhoppningen är att några utav åtgärderna ska vara tillräckligt motiverande 

för att fastighetsförvaltaren i framtiden ska utföra dessa på byggnaden. 
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2  Energianvändning 

Hur mycket energi en byggnad förbrukar brukar sammanfattas i uttrycket 

”specifik energianvändning” med enheten kWh/m
2
, år. Specifik 

energianvändning definieras 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"(BBR 18, 2011). 

 

Det finns olika orsaker till varför det kan vara intressant att veta hur stor den 

specifika energianvändningen för en byggnad är. När förvaltaren vet hur stort 

energibehov byggnaden har kan man t.ex. beräkna driftkostnaderna och 

bedöma den totala livskostnaden för en energibesparande åtgärd. Dessutom 

kan man kontrollera att de krav och regler, som finns på god 

energihushållning, uppfylls. (Jensen & Warfvinge, 2001) 

 

2.1 Krav och regler 

EU:s direktiv för att minska medlemstaternas energianvändning, 

koldioxidutsläpp och primärenergianvändning sammanfattas i Direktiv 

2002/91/EG av den 16 december 2002, om byggnaders energiprestanda. 

Det är sedan upp till varje medlemstat att utforma egna krav och regler för att 

vi ska lyckas uppfylla EU:s miljö- och energidirektiv. I Sverige har dessa 

direktiv bland annat bidragit till att man har utformat avsnitt i boverkets 

byggregler gällande energianvändning och dessutom infört lagen om 

energideklaration.  

 

Kraven skärps ständigt och de blir svårare att uppfylla för att vårt samhälle ska 

bli miljövänligare. Som tur är sker det även hela tiden en utveckling av 

byggnadsmaterial och konstruktionslösningar vilket gör att de krav som skärps 

ändå ska gå att uppfylla. 

 

2.1.1 BBR 
Boverket har framställt en samling av krav och allmänna råd som gäller 

svenska byggnader. Denna samling går under namnet boverkets byggregler 

och brukar för enkelhetens skull förkortas till BBR. I BBR finns det krav och 

råd gällande bland annat utformning, bärförmåga, brand, hygien, buller, 

säkerhet osv. Gällande energianvändning finns det ett avsnitt som heter 

energihushållning som har nummer 9 i ordningen.  

Allmänt står där att byggnader ska vara utformade så att energianvändningen 

begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och 

kylanvändning och effektiv elanvändning. Men det är framförallt två specifika 
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krav som ska uppfyllas, dessa gäller dock endast vid nybyggnation. Dels ställs 

det ett krav på specifik energianvändning och dels ett krav på klimatskalets U-

medelvärde(Boverket 1, 2011).  

 

2.1.1.1 Specifik energianvändning 
Som tidigare nämnts är den specifika energianvändningen för en byggnad 

antalet kWh som förbrukas per m
2
 och år. M

2
 avser i detta fall golvarea. När 

man pratar om byggnader så förekommer det olika definitioner på golvarea. 

BOA, LOA, BTA, BRA, LOA(V), Atemp är exempel på termer som ofta 

används. Antalet m
2
 i en byggnad kan variera kraftigt beroende på hur man 

definierar golvarean och det är därför oerhört viktigt att man är väl medveten 

om vilken area det är man ska använda när man räknar på den specifika 

energianvändningen, så att resultatet blir korrekt. I detta fall är det Atemp man 

ska räkna med. Enligt BBR definieras Atemp som: 

” Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och  

källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 

10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av  

innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för 

garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, 

inräknas inte.” 

 

Det krav som ställs på den specifika energianvändningen är indelat i olika 

kategorier och det finns olika faktorer som påverkar hur hårt kravet är. Vårt 

land är indelat i tre olika klimatzoner. Norra Sverige har inte lika hårda krav 

som södra eftersom de har ett tuffare utomhusklimat vilket i största synnerhet 

påverkar energiförbrukningen. Bostäder har inte lika hårda krav som lokaler 

och lokaler har i sin tur inte lika hårda krav som det som ställs på eldrivna 

byggnader. Detta beror på att verkningsgraden för omvandlingsprocessen av 

värme till elektrisk energi är långt ifrån 100 % vilket gör elektrisk energi till 

ett dyrare och mer energikrävande alternativ. 

De olika kraven från BBR kan sammanfattas i en tabell: 

 
Tabell 2.1: Krav på specifik energianvändning vid nybyggnation 2011(Boverket 2, 2011). 

Klimatzon I II III 

Bostäder     [kWh/m
2
 Atemp, år] 150 130 110 

Lokaler        [kWh/m
2
 Atemp, år] 140 120 100 

Elvärmda byggnader [kWh/m
2
 Atemp, år] 95 75 55 

 

Detta är kraven som gäller idag men enligt boverket kommer Boverkets 

byggregler ändras den 1 januari 2012 genom BBR 19. Detta kommer leda till 

att dessa krav angående specifik energianvändning kommer att bli hårdare för 

alla byggnader vid nybyggnation(Boverket 1, 2011).  
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De nya kraven kommer att se ut på följande sätt: 

 
Tabell 2.2: Krav på specifik energianvändning vid nybyggnation 2012 (Boverket 3, 2012). 

Klimatzon I II III 

Bostäder      [kWh/m
2
 Atemp, år] 130 110 90 

Lokaler        [kWh/m
2
 Atemp, år] 120 100 80 

Elvärmda byggnader [kWh/m
2
 Atemp, år] 95 75 55 

 

Detta energikrav ska kontrolleras två gånger på alla nybyggda byggnader. 

Först ska det ske genom en energiberäkning innan bygganmälan sker, alltså 

innan byggnaden byggs. BBR anger däremot ingen speciell metod för hur den 

specifika energianvändningen ska beräknas utan det kan väljas fritt i 

projekteringsfasen.  

 

Den energianvändning som man har uppskattat genom energiberäkningar ska 

sedan verifieras genom mätning efter två års drifttid. Med tanke på att 

utomhusklimatet kan se väldigt olika ut från år till år så ska det uppmätta 

värdet normalårskorrigeras dvs. man jämför det uppmätta värdet med ett 

normalår för platsen där byggnaden står. Ett normalår är medelvärdet av 

utomhusklimatet under en längre tidsperiod, t.ex. 30 år. 

 

 

2.1.1.2 U-medelvärde 
Det andra kravet som BBR ställer vid nybyggnation som påverkar 

energiförbrukningen är maxgränsen för U-medelvärdet, Um. Detta krav finns 

för att se till att klimatskärmen är tillräckligt bra så att det inte sker onödiga 

energiförluster genom den. U-medelvärdet beräknas genom följande formel: 

 

   
 ∑      ∑      ∑   

 
   

 
   

 
   

   
             [     ]              

 

där: 

Ui Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i [W/m
2
K] 

Ai Arean för byggnadsdelens i yta mot uppvärmd inneluft. För 

fönster, dörrar, portar och dylikt beräknas Ai med 

karmyttermått [m
2
] 

Ψk  Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan 

k [W/mK] 

lk Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan 

k [m] 

χj Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga 

köldbryggan j [W/K] (får försummas) 

Aom Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot 
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uppvärmd inneluft. Med omslutande byggnadsdelar avses 

sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av 

bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis 

uppvärmda utrymmen [m
2
] 

 

Kraven ser ut på följande sätt: 

 
Tabell 2.3: Krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 2011(Boverket 2, 2011). 

Klimatzon I II III 

Bostäder      [     ] 0,50 0,50 0,50 

Lokaler        [     ] 0,70 0,70 0,70 

Elvärmda byggnader [     ] 0,40 0,40 0,40 
 

Även detta är krav som kommer att skärpas från och med årsskiftet till 2012. 

De nya kraven kommer att vara: 

 
 Tabell 2.3: Krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 2012 (Boverket 3, 2012). 

Klimatzon I II III 

Bostäder      [     ] 0,40 0,40 0,40 

Lokaler        [     ] 0,60 0,60 0,60 

Elvärmda byggnader [     ] 0,40 0,40 0,40 
    

2.1.2 Energideklaration 
I oktober 2006 kom lagen om energideklaration. Från och med den 1 januari 

2009 ska en energideklaration finnas på i stort sätt alla Sveriges byggnader 

och denna ska uppdateras var 10:e år eller vid försäljning. Energideklarationen 

används som en grund för att minska energiförbrukning, driftkostnader och 

utsläpp av växthusgaser för byggnaden(Energimyndigheten, 2011). 

Sammanfattningsvis skall energideklarationen enligt lagen innehålla 

angivningar om: 

 Byggnadens energiprestanda. 

 Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts. 

 Radonmätning har utförts. 

 Byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av god 

inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om 

kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens 

energiprestanda. 

 Referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma 

byggnadens energiprestanda och att jämföra med andra byggnader 

(SFS 2006:985). 

 

Fastighetsägaren utför energideklarationen tillsammans med en energiexpert 

från ett ackrediterat företag. Det finns inget krav på att fastighetsägaren måste 
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genomföra de förslag på energieffektiviseringsmöjligheter som angivs i 

deklarationen men dessa är ofta mindre åtgärder som är relativt enkla att 

utföra och de bör därför ses över. 

 

I bilaga 1 finns en energideklaration över fastigheten som har utvärderats i 

fallstudien. 

 

2.2 Inomhusklimat 

Så länge man klarar av och ser till att följa de direktiv som ställs gällande 

byggnaders energianvändning så kommer det inte att påverka hur stort 

energibehov byggnaden egentligen har. Det är först när dessa krav inte 

uppfylls som de kan komma att påverka energibehovet då man måste utföra 

åtgärder för att uppfylla kraven.  

 

Vad är det då som bestämmer hur mycket energi en byggnad behöver köpa? 

Finns det några andra krav man måste rätta sig efter som påverkar byggnadens 

energibehov? 

 

Det finns många faktorer som spelar in och som i högsta grad påverkar 

energibehovet men i slutändan handlar det bara om en sak, inneklimatet. Det 

måste gå att använda byggnaden för sitt avsedda ändamål. Om det inte skulle 

finnas några krav alls på inneklimatet skulle inte skicket på byggnaden spela 

någon roll eftersom man ändå inte hade behövt lägga någon energi på att 

skapa ett behagligt inneklimat. Inomhusmiljö är i sig ett väldigt brett begrepp 

med allt från estetiska och funktionsmässiga upplevelser av byggnaden till 

termiskt klimat, luftkvalitet, luftrenhet, ljus från belysning, dagsljus, akustik, 

bullernivå, elektriska fält osv. Allt detta är däremot inte av intresse när man 

pratar om energibehov utan då är det framförallt termisk klimat, luftkvalitet 

och luftrenhet som är i fokus (Abel & Elmroth, 2006). 

 

2.2.1 Termiskt klimat  
Termiskt klimat inkluderar det som påverkar människans termiska hälsa, 

trivsel och välbehag och det bestäms av luftens temperatur, operativ 

temperatur, luftens fuktighet och luftens rörelser.  

 

Det är lätt att mäta luftens temperatur men den ger tyvärr inte själv en 

tillräckligt bra bild av hur det termiska klimatet uppfattas. För att komplettera 

detta bör man därför ta hänsyn till exempelvis omgivande ytors temperaturer 

såväl som luftrörelser. Detta sammanfattas i uttrycket operativ temperatur och 

är alltså ett mått på hur människan uppfattar temperaturen istället för vad den 

faktiskt är. Det är vanligtvis den operativa temperaturen som anges när man 

utformar krav på inomhusklimatet (Abel & Elmroth, 2006). 
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Det finns däremot inga konkreta krav på vilka temperaturer som måste 

uppfyllas utan det är upp till förvaltaren själv att bestämma. Man ska dock 

vara medveten om att temperaturintervallet bör vara rimligt så att klagomål 

inte uppstår på antingen för låga eller på för höga temperaturer. BBR hjälper 

till med rekommendationer och som allmänt råd skrivs det: 

 

” Byggnader bör vid DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur) utformas 

så att 

– den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 

18 ºC i bostads- och arbetsrum och 20 ºC i hygienrum och vårdlokaler samt 

i rum för barn i förskolor och för äldre i servicehus och dylikt, 

– den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i 

rummets vistelsezon beräknas bli högst 5K, och 

– yttemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 16 ºC 

(i hygienrum lägst 18 ºC och i lokaler avsedda för barn lägst 20 ºC) och kan 

begränsas till högst 26 ºC. 

Dessutom bör lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas överstiga 

0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i vistelsezonen 

från ventilationssystemet inte överstiga 0,25 m/s under övrig tid på 

året.” 

 

Krav på termisk komfort, liksom BBRs rekommendationer, brukar begränsas 

till den del av rummet som nyttjas. Denna del kallas vistelsezon och begränsas 

enligt BBR i rummet av två horisontella plan, ett på 0,1 m höjd och ett på 2,0 

m höjd över golvet, samt vertikala plan 0,6 m från yttervägg eller annan 

begränsningsyta.  

 

2.2.2 Luftkvalitet och luftrenhet 
Luftkvalitet och luftrenhet bestäms av luftens renhet från partikel- och 

gasformiga föroreningar som kan störa eller skada människor och processer. 

För att hålla luften ren och hälsosam inomhus måste den ventileras med 

uteluft. När denna varma inomhusluft byts ut med kall utomhusluft måste den 

på nytt värmas upp till en behaglig temperatur och det går åt energi. BBR 

ställer ett krav på att 0,35 l/(m
2
·s) ska vara det minsta luftflödet i bostadsrum 

för att se till att föroreningar från människors verksamheter, byggnadsmaterial, 

byggnadsdelar och rumsinredning inte ska stanna i byggnaden och uppnå för 

höga halter (Abel & Elmroth, 2006). 

 

2.3 Byggnaders energibalans 

Det är alltså för att behålla ett kontinuerligt behagligt inomhusklimat som vi 

tillför energi till våra byggnader. Denna energi används på olika sätt. För 
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uppvärmning behövs värme, för viss utrustning behövs el och det förekommer 

även att det behövs kyla. Värmen som behövs för uppvärmning kan levereras 

till byggnaderna på olika sätt. Det kan ske genom t.ex. el, fjärrvärme eller 

egenproducerad värme genom biobränsle, gas, olja osv. Kostnadsmässigt kan 

det skilja ganska mycket på de olika alternativen så om man har möjlighet att 

välja så bör man välja det alternativ som är mest ekonomiskt och samtidigt 

miljövänligt. 

 

Energibalansen i en byggnad bestäms av all tillförd energi och all bortförd 

energi och ställs upp i följande uttryck:  

 

                  

                                             

[W/K] 

EKV.2 

 

där 

        energibehov vid normal och avsedd användning av huset [W/K]

  

       värmebehov vid normal och avsedd användning av huset [W/K] 

  elbehov vid normal och avsedd användning av huset [W/K] 

   värmeförluster på grund av transmission genom byggnadens 

omslutande ytor [W/K] 

   värmeförluster på grund av luftläckning genom otätheter i 

klimatskärmen och/eller förorsakade av vädring [W/K] 

   värmebehov för ventilation, räknad som uppvärmning av uteluft 

till innetemperatur [W/K] 

     värmebehov för uppvärmning av tappvatten [W/K] 

    distributions- och reglerförluster inne i huset [W/K] 

   elanvändning för att driva motorer till pumpar och fläktar, drivel 

till frånluftsvärmepumpar och övrig så kallad fastighetsel [W/K] 

   hushållselanvändning [W/K] 

    värme som kan återvinnas tillgodogöras huset genom installerade 

ventilationsväxlare, frånluftsvärmepumpar, avloppsvärmeväxlare 

eller dylikt [W/K] 

           värmetillskott som kan tillgodogöras för att ersätta värmetillförsel i 

huset från så kallade internlaster såsom värme från personer, från 

hushållselanvändning, från tappvarmvatten och eventuellt övriga 

tillskott i huset [W/K] 

     värmetillskott genom solinstrålning genom fönster som huset kan 

tillgodogöra [W/K](Abel & Elmroth, 2006). 
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2.3.1 Poster i energibalans 
I äldre hus utgörs en stor del av den totala energianvändningen av ett 

värmebehov för att kompensera för transmissionsförluster tillsammans med att 

värma ventilationsluften. I nyare hus har värmeåtgången blivit mycket mindre 

tack vare bättre värmeisolerade hus men istället har elanvändningen kraftigt 

ökat och blivit en allt större post i husets totala energianvändning. När man 

beräknar ett hus totala energianvändning är det därför viktigt att man är 

medveten om alla faktorer som kan påverka och tar med dessa i beräkningen. 

För att skapa en bättre bild av de olika ingående posterna i EKV.2 förklaras de 

därför utförligare. 

 

2.3.1.1 Transmissionsförluster, Qt 
Så fort det är varmare inne än vad det är ute sker det transmissionsförluster i 

en byggnad. Transmissionsförluster är den värmetransport som sker inifrån 

varm luft och ut till ett kallare klimat genom byggnadens klimatskal. En 

byggnads klimatskal är de delar av byggnaden som är i kontakt med 

utomhusluften och som alltså fungerar som en avskiljare mellan utomhus- och 

inomhusklimat. Desto större temperaturskillnaden är mellan ute och inne, 

desto större blir transmissionsförlusterna. Men temperaturskillnaden är inte 

ensamt avgörande för hur stora förlusterna är utan hur välisolerad byggnaden 

är spelar även en avgörande roll. Det är därför viktigt att ha bra värmeisolering 

i ytterväggar, tak, golv, dörrar och fönster. Transmissionsförluster blir oftast 

som störst vid anslutningar mellan olika byggnadskomponenter eftersom det 

är svårare att behålla samma tjocklek på värmeisoleringen på dessa ställen. 

Dessa anslutningar har ett lägre värmemotstånd än vad de övriga ytorna har 

och därför blir det ett ökat värmeflöde där. Dessa ställen brukar kallas för 

köldbryggor (Nevander & Elmarsson, 1994). 

 

Köldbryggor i sig påverkar inte bara transmissionsförlusterna utan det finns 

även andra nackdelar. Så länge utomhustemperaturen är kallare än 

inomhustemperaturen kommer de ytor som utsätts för kördbryggor att vara 

kallare. Smuts sätter sig snabbare och enklare på kalla än på varma ytor, vilket 

gör att det lätt sker en nedsmutsning av ytterväggar där köldbryggorna finns. 

Där temperaturen är kallare på väggens insida på grund av en köldbrygga 

finns det även större risk att kondensation och andra hygieniska problem 

uppstår. Dessutom kan en termostat som placeras i närheten av en köldbrygga 

reagera på fel temperatur vilket kan få konsekvenser som påverkar 

inomhusklimatet (Sandin, 1996).  

 

I nyare hus som i regel är ganska välisolerade utgör köldbryggor ofta den 

största andelen av de totala transmissionsförlusterna. För att försöka begränsa 

transmissionsförlusterna så mycket som möjligt är det därför viktigt att man 

utför detaljlösningar och konstruktionsanslutningar med omsorg så att onödig 
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värme inte går förlorad. För att ett material ska vara bra ur 

värmeisoleringssynpunkt krävs det att materialet har ett lågt värmeledningstal. 

Exempel på material som har låga värmeledningstal och som ofta används 

som värmeisolering är mineralull och cellplast (Abel & Elmroth, 2006). 

 

2.3.1.2 Värmeförluster på grund av luftläckning och fönstervädring, Qi 
Värmeförluster på grund av luftläckning sker i större eller mindre utsträckning 

i otäta hus. När kall luft läcker in i en varm byggnad bidrar det till att en större 

del luft behöver värmas upp till rumstemperaturen och mer energi går åt. 

Dessutom kan luftläckning påverka den operativa temperaturen negativt 

genom drag vilken gör att rumstemperaturen måste höjas för att samma 

inomhusmiljö ska uppnås. I vissa fall kan även luftläckning bidra till 

fuktskador som kan förstöra byggnaden. Ur luftläckningssynpunkt är det 

givetvis bäst om huset är helt tätt och med en noggrann byggnadsteknik är 

detta fullt möjligt, då är det däremot extra viktigt att den övriga ventilationen i 

huset fungerar på ett bra sätt.  

 

Ventilation och luftläckning har ett väldigt nära samband. I äldre byggnader 

när ventilationen inte var lika utvecklad skedde denna oftast genom ett så 

kallat självdragssystem där större delen av ventilationsluften kom in genom 

just otätheter i klimatskalet. I byggnader med självdragssystem är det därför 

nödvändigt att det finns otätheter så att luft kan läcka in och ventilera luften 

som finns inomhus. Det går därför inte bara att täta dessa otätheter för då kan 

ventilationen bli så pass dålig att inomhusklimatet inte blir acceptabelt, det 

kan även leda till fuktproblem.  

 

Även i byggnader med fläktstyrd frånluftsventilation är det nödvändigt att 

klimatskalet inte är helt tätt eftersom att luftläckning även här är en del av 

ventilationssystemet där man huvudsakligen genom tilluftsdon ser till att man 

får ett önskat ventilationsflöde. Hur stort luftflödet är och hur otätt 

klimatskalet behöver vara bestäms av kapaciteten på frånluftsfläkten. Man vill 

dock helst att klimatskalet ska vara så tätt som möjligt bortsett från de 

tilluftsdon som finns så att man har kontroll över hur stort luftflödet är så att 

man inte behöver värma onödigt mycket luft på grund av andra otätheter (Abel 

& Elmroth, 2006).  

 

Hur stor energiförlust som sker genom luftläckning påverkas av en del andra 

saker. Den är störts vintertid, desto kallare utomhustemperaturen är ju mer 

värme behövs det för att luften ska uppnå rumstemperatur. Vinden påverkar 

också energiförlusten. På lovartsidan, den sidan där vinden ligger på, skapas 

ett övertryck på utsidan jämfört med insidan vilken gör det lättare för luften att 

strömma utifrån och in. På den sidan som är i lä från vinden är det tvärtom. 
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Här blir det ett undertryck på utsidan vilken gör att luften lättare sugs från 

insidan till utsidan. 

 

Fönstervädring som sker när utomhustemperaturen är kallare än 

rumstemperaturen innebär även det en extra värmeförlust. Anledningen till att 

fönster står öppna kan bero på olika saker. Om fönstervädring sker är det 

därför bra om man som förvaltare till byggnaden är medveten om detta och 

kan ta reda på anledningen till varför fönstervädring sker och på så sätt 

försöka motverka detta. Om ventilationssystemet inte är tillräckligt bra kan 

man känna ett behov av att vädra luften genom att öppna fönster. Om 

inomhustemperaturen inte känns behaglig kan det i många fall kännas som ett 

lättare alternativ att öppna fönstren för att sänka rumstemperaturen istället för 

att stänga av eller sänka värmesystemets värmetillförsel i byggnaden eller 

rummet.  

 

2.3.1.3 Ventilationsbehov, Qv 
Det är oftast antalet personer i en byggnad som dimensionerar hur stort 

luftflöde och hur mycket uteluft som behövs ventileras in. Normalt sett rör det 

sig om en halv luftomsättning per timme så länge man inte har använt sig utav 

några material som kräver ytterligare luftflöde för att föra bort emissioner. 

Även värmebehovet för ventilationen är störst under vintertid eftersom 

temperaturskillnaden mellan utomhustemperaturen och rumstemperaturen då 

är som störst. Det är därför viktigt att man justerar in ventilationen så bra som 

möjligt så att man inte gör av med mer energi än vad man behöver och så att 

man alltid håller god luftkvalitet inomhus. I byggnader som är isolerade på ett 

bra sätt utgör värmebehovet för att värma utomhusluft till rumstemperatur och 

värmebehovet för att täcka transmissionsförlusterna ungefär lika stor del av 

det totala värmebehovet. I vissa extrema fall kan till och med värmebehovet 

för ventilationsluften vara den största posten i energibalansen. Det finns därför 

stora möjligheter att sänka värmebehovet genom att återvinna den värme som 

finns i ventilationsluften innan dess att den lämnar byggnaden. 

 

2.3.1.4 Värmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten, Qtvv 
Behovet av varmvatten varierar kraftigt och beror på vad brukarna har för 

vanor och beteenden. Modern utrustning i form av tvätt- och diskmaskiner är i 

regel mycket snålare och behovet av mängden varmvatten är mycket mindre. 

Varmvatten kan värmas antingen med el eller med värme från bränslen. Vid 

eluppvärmning är det bra om man kan lagra det uppvärmda vattnet i en 

ackumulatortank så att man endast behöver använda el för att värma vattnet 

under låglasttid då elen är billigare. Man är även i behov av en 

ackumulatortank när man använder sig av solfångare för 

varmvattenuppvärmning för att lagra det varma vattnet till de timmar då solen 
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inte är uppe. I nya småhus blir det allt vanligare att man värmer varmvatten 

med hjälp av en frånluftsvärmepump.  

 

I bostäder använder man sig av varmvatten året runt. Normalt sett är 

användningen något mindre på sommaren. Dessutom går det åt mer värme 

under vintertid för att värma samma mängd vatten som under sommaren 

eftersom kallvattnet håller några grader kallare temperatur på vintern. 

 

2.3.1.5 Distributions- och reglerförluster, Qdr 
Distributionsförluster omfattar dels friktionsförluster i ledningar och kanaler 

och dels värmeförluster från dessa. Distributionsförluster uppkommer i 

ledningar som sprider ut värme och tappvarmvatten i byggnader. Storleken på 

dessa förluster beror på hur ledningarna förläggs, hur långa de är och hur 

välisolerade de är. Cirkulation av varmvatten är exempel på när förlusterna 

kan bli stora, speciellt om vattnet cirkulerar ständigt hela året. För att minska 

distributionsförlusterna är det därför bra med korta, centralt belägna ledningar 

där det inte finns utrymme för så stora förluster.  

 

När ledningar avger värme behöver dessa däremot inte alltid anges som 

värmeförluster utan i många fall kan denna värme komma byggnaden till godo 

vilket gör att det inte behöver tillföras lika mycket värme till byggnaden 

genom värmesystemet. Problemet uppstår först när denna extravärme bidrar 

till övertemperatur som istället behöver ventileras bort, då innebär det ett ökat 

energibehov. Dessa förluster spelar i dagens byggnadsbestånd en mindre roll i 

energibalansen men efterhand som lågenergihus utvecklas och blir vanligare, 

kan dessa distributionsförluster komma att spela en allt viktigare roll.  

 

Reglerförluster är egentligen en egen sak och man skulle kunna dela upp 

distributionsförluster och regleringsförluster i två enskilda poster. När man 

pratar om reglerförluster menar man att temperaturregleringen i huset leder till 

att det uppstår en skillnad mellan önskade temperaturer och uppnådda 

temperaturer i olika utrymmen. Hur denna temperaturskillnad uppstår och hur 

stor den blir kan bero på värmesystemets utformning, injustering, 

reglerförmåga och även behovet av att hålla en viss temperatur i ett rum. 

Moderna flerbostadshus ser idag till att det hålls en jämn och behaglig 

inomhustemperatur i lägenheterna genom ett automatiskt reglersystem. Utifrån 

hur bra systemet är kan man uppnå en önskad rumstemperatur med bättre eller 

sämre precision. Det är oftast ganska lätt att hålla en jämn och behaglig 

temperatur i en lägenhet men i större hus kan det vara svårt att hålla rätta och 

önskade temperaturer i alla lägenheter på grund av att lägenheterna ligger 

placerade på olika platser i huset där dess omgivningsklimat kan skilja 

markant. Dåliga system kan leda till större temperaturspridning vilket 

resulterar i att vissa lägenheter har högre genomsnittstemperatur än andra 



 

 

16 

vilket i sin tur leder till klagomål från de personer som bor i de kallaste 

lägenheterna. Detta resulterar ofta i att fastighetsskötaren tvingas höja 

framledningstemperaturen eftersom detta är det enklaste sättet att besvara 

klagomålen. Klagomål sker däremot sällan i lägenheter där man upplever ett 

för varmt inomhusklimat utan då är det som hyresgäst lätt att bara öppna 

fönstret och vädra ut värmen eftersom värmen i deras lägenheter oftast ingår i 

deras hyra ändå. För fastighetsförvaltaren är detta däremot inte den optimala 

lösningen. 

Termostater är en annan sak som har med reglerförluster att göra. Beroende på 

vilken kvalitet en termostat har finns det ett visst temperaturintervall innan den 

inte tillför mer värme. Väldigt enkla eller slitna termostater kan i vissa fall 

göra det möjligt för inomhustemperaturen att stiga flera grader innan 

värmetillförseln stryps vilket givetvis påverkar det totala energibehovet för 

uppvärmning.  

 

Den projekterade inomhustemperaturen är oftast satt till 20°C, trots detta är 

genomsnittstemperaturen i inomhus i bostäder cirka 22°C. Detta innebär större 

värmeförluster och större värmebehov än vad man har räknat med. I nyare hus 

där energiprestandan blir allt bättre får inreglering av värme- och 

ventilationssystem en viktigare betydelse för energibehovet.  

 

2.3.1.6 Fastighetsel, Wf 
För att driva olika installationer i en byggnad krävs det ofta driftel, så kallad 

fastighetsel. Exempel på vanliga poster som är i behov av fastighetsel är: 

 

 Fläktar för ventilation 

 Pumpar för cirkulation av vatten 

 Hissar 

 Belysning utomhus 

 Belysning i trapphus 

 Tvättstugor 

 Källare 

 Garage 

 Kommunikationsutrymmen  

 

Hur stort behov man har av fastighetsel bestäms dels av hur man har utformat 

de tekniska systemen och dels av hur anläggningen sköts och brukas.  

Märker man att en byggnad har väldigt hög fastighetsel kan det bero på dåliga 

tekniska lösningar, dålig verkningsgrad på fläktar och pumpar eller på grund 

av dåligt underhåll och skötsel. Vanligt är också att extra elanvändning sker 

för att kompensera för dåliga byggnadstekniska lösningar. Detta kan ske i 

form av elvärmekablar för att motverka köldbryggor eller elvärmekablar som 
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läggs i stuprör och hängrännor för att motverka farlig isbildning. Fuktproblem 

i torpargrunder kan även leda till att man tvingas installera en eldriven 

avfuktningsutrustning.  

 

2.3.1.7 Hushållsel, Wh 
Ibland är det lätt att man blandar ihop fastighetsel med hushållsel men det är 

viktigt att man håller isär dessa begrepp. Hushållsel avser den el som används 

för apparater och belysning i bostäder eller i lägenheter. Vitvaror och 

kontorsutrustning är exempel på saker som på senare år har blivit väldigt 

mycket energisnålare. Detta borde medföra att hushållselen generellt sett 

kraftigt sänkts, men det har den inte gjort. Detta beror på att det i dagens 

hushåll tillkommer allt mer utrustning som är i behov av el för att fungera, 

t.ex. datorer och annan hemelektronik. En vanlig energibov som man inte 

lägger märke till är stand-by funktioner. Utrustning som står på stand-by drar 

visserligen väldigt lite el men med tanke på att vi får allt mer eldriven 

utrustning i våra hushåll så resulterar detta i en elförbrukning som blir allt mer 

påtaglig.  

 

Användningen av hushållsel är oerhört personlig och varierar väldigt mycket 

mellan olika lägenheter efter vad man har för behov och vanor. Vanligtvis är 

användningen större på vintern än på sommaren men den sker under hela året.  

 

2.3.1.8 Värmeåtervinning, Qvå 
Det finns mycket energi att spara genom att värmeinnehållet i den använda 

ventilationsluften tillvaratas genom värmeåtervinning. Värmeåtervinning sker 

i regel på två olika sätt, antingen med hjälp av en värmeväxlare eller genom en 

värmepump. Om en byggnad är utrustat med ett fläktstyrt till- och 

frånluftssystem finns det möjlighet att använda en värmeväxlare. 

Värmeväxlaren ser till att den varma frånluften värmer upp den nya oftast 

kallare tilluften. Verkningsgraden är oftast omkring 80 % och i vissa fall ännu 

bättre. Detta gör att det är ganska mycket av frånluftens värmeinnehåll som 

kan återvinnas. För att undvika övertemperatur i byggnaden är det däremot 

viktigt att värmeväxling endast sker när det finns ett värmebehov, när de 

interna värmetillskotten är tillräckligt stora för att uppfylla värmehovet bör 

tilluften därför inte värmeväxlas.  

 

Så länge man han ett fläktstyrt frånluftssystem kan man använda en 

frånluftsvärmepump. En eldriven värmepump kan ta tillvara på det 

värmeinnehåll som finns i frånluften. På så sätt kan frånluftstemperaturen 

kylas ner kraftigt innan den lämnar byggnaden och man slipper gå miste om så 

mycket energi i form av värme. Eftersom värmepumpen är eldriven är det 

kritiskt att man sparar mer energi genom återvinningen än vad pumpen gör av 
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med i drift. I ett bra system är detta inget problem utan man kan få tillbaka 

cirka tre gånger så mycket värme som den el som det krävs för drift. Värmen 

som kommer ifrån värmepumpen kan däremot endast användas för att värma 

byggnaden genom ett vattenburet värmesystem och för uppvärmning av 

varmvatten och alltså inte i ventilationen. Frånluftsvärmepumpar är vanligast i 

eluppvärmda småhus.  

 

Det finns även viss potential att göra värmeåtervinning i avloppsvatten genom 

att förvärma kallvatten innan det går in i varmvattenberedaren med hjälp av 

det oftast något varmare avloppsvattnet. Möjligheterna är däremot som sagt 

ganska begränsade och för att man ska få något bättre effekt kan man använda 

avloppsvärmepumpar i hela avloppssystemet.  

 

Värmeåtervinningspotentialen är som sagt väldigt stor genom värmeväxling ur 

ventilationsluften och man kan sänka värmeanvändningen kraftigt samtidigt 

som behovet av installerad värmeeffekt minskar. Däremot kan 

verkningsgraden minska kraftigt när det blir riktigt kallt och det finns en viss 

risk för påfrysningar i systemet.  

 

2.3.1.9 Värmetillskott, Qtillskott 
Värmetillskott uppkommer i byggnader genom att t.ex. personer, djur, 

belysning och apparater avger värme. Under uppvärmningssäsongen kan dessa 

tillskott användas positivt och värmebehovet minskar. Men under sommaren 

kan dessa tillskott istället vara negativa och bidra till en övertemperatur som 

istället behöver kylas. Kyla kräver i regel tre gånger så mycket energi som 

uppvärmning och är därför ingenting som man gärna tvingas till.  Därför är det 

alltid fördelaktigt att se till att värmeavgivningen är så liten som möjligt vid 

val av utrustning. Det är inte hela värmetillskottet som kan tillgodogöras 

heller, huvuddelen av värmeavgivande utrustning finns vanligtvis i köket 

vilket gör att värmetillskottet blir väldigt lokalt och det blir svårt att tillgodose 

övriga delar av bostaden. Givetvis spelar planlösning och brukarbeteende även 

en stor roll.  

 

När man pratar om lågenergi- och passivhus står värmetillskott för den största 

delen av det värmebehov som behövs för att få acceptabla 

inomhustemperaturer. Trots detta är det i regel bättre att ha ett så litet internt 

värmetillskott som möjligt.  

 

2.3.1.10 Solinstrålning, Qsol 
Solinstrålning sker genom byggnadens fönster och påverkar i allra högsta grad 

byggnadens energibalans. När värmebehovet är som störst under de kallaste 

månaderna på året så kan solinstrålning bidra till att värmebehovet minskar så 
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fort solen lyser. Särskilt känsliga är fönster som är södervända. Här kan 

solinstrålning, redan tidig vår och sen höst, göra att temperaturen inomhus 

stiger över rekommenderade värden vilket gör att det finns behov av kylning. I 

nyare hus blir detta ett allt större problem eftersom värmebehovet blir mindre 

och mindre, även genom relativt små fönster kan solinstrålningen här bli så 

pass stor att innetemperaturen höjs. Därför är den möjliga mängden värme 

som kan utnyttjas i välisolerade hus relativt liten och det är ingen fördel att ha 

stora södervända glasareor. Om man ändå har detta kan det därför komma att 

krävas solskydd genom solskyddsglas eller solavskärmningar. I äldre hus som 

inte är lika bra värmeisolerade finns det bättre möjligheter att ta tillvara på 

stora mängder solvärme utan att inomhusklimatet inte blir acceptabelt 

eftersom man då kan kompensera genom att sänka värmetillförseln för 

uppvärmning.  

 

Solinstrålningen är dessutom väldigt ojämnt fördelad över årets månader och 

även under två efterföljande dagar kan solinstrålningen skilja markant, vilket 

gör att det blir väldigt svårt att dimensionera fönsterareor och ytor så att de 

alltid är optimala (Abel & Elmroth, 2006). 

 

2.4 Energiberäkning 

När man ska utföra en energiberäkning för att se hur stort energibehov en 

byggnad har kan man göra på olika sätt. Genom att ha fått insikt i vilka poster 

som man ska ha med när man räknar på ett energibehov så förstår man att det 

är en komplicerad uträkning och det finns särskilda ekvationer att använda för 

varje ingående del av. Dessa ekvationer kan användas till att göra en 

handberäkning av energibehovet tillsammans med gradtimmemetoden. Med 

tanke på att detta är väldigt komplicerade uträkningar finns det tyvärr vissa 

nackdelar med att räkna dessa för hand. Det finns vissa aspekter som en 

handberäkning tyvärr inte kan omhänderta. T.ex. så kan man inte se 

energibehovets fördelning över hela året och man kan stöta på problem vid 

beräkning av inomhustemperaturer. Handberäkningar blir helt enkelt inte 

noggranna och risken är större att det uträknade värdet på energibehovet inte 

stämmer överens med det värde som man sedan får ut genom mätningar.  

Det har tidigare i arbetet framstått att BBR inte uppger någon speciell metod 

för hur de vill att man ska beräkna energibehovet men det rekommenderas att 

detta utförs med hjälp av något beräkningsprogram för att få ett så noggrant 

resultat som möjligt. Detta är någonting som utvecklas hela tiden och idag 

finns det väldigt många beräkningsprogram och många av dessa är relativt 

lätthanterliga och tillförlitliga. Vissa program är bättre än andra och det finns 

t.ex. program som inte kan beakta köldbryggor. En vanlig åtgärd är då att man 

adderar 20 % på det uträknade värdet, för det är storleksordningen som 

inverkan av köldbryggor normalt sätt ligger på.  
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Eftersom det numera finns ett så stort urval av program bör man därför tänka 

på ett par saker när man ska välja program. Det bör högst krävas ett par dagar 

för en beräknings- och datorkunnig ingenjör att lära sig tillämpa programmet 

för att det ska krävas en rimlig arbetsinsats vid beräkningen. Programmet ska 

vara pålitligt, dvs. det ska ha visats att de resultat som uträknats är rimliga och 

stämmer överens med det verkliga uppmätta energibehovet. Det är viktigt att 

programmet är allmänt tillgängligt med lättillgänglig support så att man kan få 

hjälp relativt snabbt om det skulle uppstå några problem med beräkningarna. 

Det är också bra om det går snabbt för programmet att göra själva uträkningen 

av årsenergibehovet när all indata är införd så att man på ett effektivt sätt kan 

studera hur olika alternativa lösningar påverkar husets totala energibehov.  

 

Det finns även olika program som lämpar sig för olika typer av byggnader. 

Vissa program fungerar utmärkt för både bostadshus och lokaler medan vissa 

är speciellt inriktade på antingen det ena eller det andra (Abel & Elmroth, 

2006). 

 

Exempel på vanliga beräkningsprogram som används av projektörer är: 

 BV
2
 

 VIP+ 

 Enorm 

 Isover Energi (Warfvinge, 2011) 

 

Vid beräkning av energibehov i fallstudien i detta arbete har programmet 

Isover Energi 3 använts. Det är inte det mest avancerade programmet som 

finns på marknaden men det är fortfarande väldigt bra och efter att ha tänkt 

igenom ovanstående kriterier ansågs det vara fullt tillräckligt för att de resultat 

som tagits fram ska vara trovärdiga.  

 

2.5 Lönsamhetsberäkning 

Att en åtgärd med hjälp av ett energiberäkningsprogram visar sig göra stora 

energibesparingar räcker inte som argument till att åtgärden ska utföras. 

Åtgärden måste även löna sig. Investeringen måste vara rimlig utifrån de 

ekonomiska förutsättningar som gäller för den person eller det företag som är 

ansvariga för investeringen. Den årliga kostnadssänkning som en 

energibesparande åtgärd leder till ska alltså leda till att investeringen 

återbetalar sig på ett rimligt antal år. Allting har en livslängd och om t.ex. en 

investering inte återbetalar sig innan dess komponenters livslängd har passerat 

så är åtgärden inte ekonomiskt försvarbar och kan på så sätt inte klassas som 

energieffektiv.     

 



 

 

21 

3 Energieffektiviseringsmöjligheter 

När man vill energieffektivisera en byggnad kan man göra på väldigt många 

olika sätt. Vissa sätt är bättre än andra och vissa åtgärder behöver kompletteras 

med en annan åtgärd för att uppfylla sin fulla potential. Samma åtgärd på två 

olika byggnader kan få två helt olika resultat, alla byggnader är unika och 

därför måste man vara medveten om vad den specifika byggnaden har för 

brister så att man kan använda de åtgärder som är mest lämpliga. Generellt är 

det så att ju äldre byggnaden är desto högre är energiförbrukningen vilket då 

gör att det oftast är äldre byggnader som det är lättast att göra energieffektiva 

åtgärder på. Men det behöver inte alltid vara så, ibland kan äldre byggnader 

med äldre teknik vara byggda på ett bättre och noggrannare sätt än en nyare 

byggnad med bättre teknik.   

 

Man brukar dela in energieffektiviseringsåtgärder i tre olika kategorier: 

 Installationstekniska åtgärder 

 Styr- och reglertekniska åtgärder 

 Byggnadstekniska åtgärder 

 

Byggnadstekniska åtgärder är oftast ganska omfattande men kan samtidigt 

bidra till väldigt stora energibesparingar. De andra åtgärderna är i regel 

enklare att utföra och effektiviseringen kan i vissa fall vara väldigt marginell, 

men även här finns det åtgärder som kan sänka energianvändningen drastiskt 

(Håkansson, 2011).  

 

Men man behöver egentligen inte göra några tekniska åtgärder för att spara 

energi. Är man energimedveten kan väldigt små förändringar i din vardag leda 

till att man sparar energi, framförallt inom hushållselen.  

 

Förslagsvis kan man tänka på att släcka lampor i rum som ingen vistas i och 

stänga av apparater som ingen använder. Apparater som står på Standby-läge 

drar fortfarande el och även om det är en väldigt liten summa jämfört med den 

energi som krävs när apparaterna är i fullt bruk så är den ändå onödig. I 

dagens samhälle ökar dessutom användningen av olika energikrävande 

apparater vilken gör att det blir allt viktigare att de stängs av ordentligt när de 

inte används. Apparater och utrustning utvecklas hela tiden även ur 

energisynpunkt och ny utrustning är oftast väldigt mycket energisnålare än 

vad äldre saker är. Det är sällan ekonomiskt att byta ut fungerande utrustning 

mot ny endast för att den är energisnålare men vid de tillfällen när det finns 

andra behov av att köpa nytt bör man därför t.ex. köpa de vitvaror med den 

bästa energiklassningen. 
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Andra saker man kan tänka på är:  

 Undvik att använda torktumlare och torkskåp och häng istället ut tvätten 

när den behöver torka. 

 Sätt inte igång tvättmaskinen när den är halvfull utan vänta gärna med 

att tvätta tills hela maskinen går att fylla.  

 Se till att vitvaror hålls rena på baksidan genom regelbunden städning 

så att inte damm och andra partiklar samlas och försämrar kapaciteten. 

 Låt varm mat bli kall innan den sätts in i kyl och frys.  

 Om det finns möjlighet, använd gärna mikrovågsugn och vattenkokare 

istället för spisen eftersom det är energisnålare. 

 I de fall då spisen behövs, använd lock så mycket som det går och se till 

att kastruller och stekpannor har plana bottnar som passar till plattans 

storlek. 

 Duscha snabbt och effektivt istället för att bada i badkaret.  

 Använd diskmaskin om det finns. En diskmaskin kan diska en disk på 

betydligt färre liter vatten än vad du gör för hand. Om diskmaskin inte 

finns, diska helst inte under rinnande vatten utan skölj istället disken 

genom att fylla en balja eller diskhon (Energimyndigheten, 2011). 

 

3.1 Installationstekniska åtgärder 

När man gör nya installationer eller gör förbättringar på de installationer som 

redan finns för att tillgodose behovet av vatten, värme, ventilation, belysning 

och isolering, pratar man om installationstekniska åtgärder.  

 

3.1.1 Varmvattenbesparingar 
Det krävs att vatten i en varmvattenberedare håller en temperatur på minst 

60°C för att det inte ska finnas risk för skadliga legionella bakterier. Att ha en 

högre temperatur än så är väldigt onödigt, dels ur energisynpunkt och dels för 

att det bara ökar risker för att man ska bränna sig.  

 

Om man vill minska förbrukningen av varmvatten finns det ett par 

installationer man kan göra. Man kan installera snålspolande munstycken och 

luftinblandning i duschhandtaget. Dessutom finns det moderna 

engreppsblandare som uppskattas kunna minska varmvattenförbrukningen 

med upp till 40 % genom att du slipper spola länge för att hitta den rätta 

temperaturen. Se till att inga kranar droppar eftersom det slösar både vatten 

och energi. Om en kran droppar kan detta lagas med hjälp av en ny packning.  

  

3.1.2 Effektivare belysning 
Det är fortfarande vanligt att man använder vanliga glödlampor till belysning. 

Dessa är inte bra, knappt 10 % av den energi som går åt blir till synligt ljus 
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medan resten bara blir värme. Som tur är, är det enkelt att byta ut glödlampor. 

Idag finns det istället väldigt energisnåla lågenergilampor som dessutom 

passar i samma socklar. En lågenergilampa drar upp till 80 % mindre energi 

än vad en vanlig glödlampa gör. I stora byggnader där mycket belysning 

krävs, ibland under många av dygnets timmar, kan en såhär relativt enkel 

åtgärd ge upphov till markanta besparingar (energiaktiv.se, 2011). 

 

3.1.3 Individuell mätning 
En installationsteknisk åtgärd som kan utföras i flerbostadshus för att få ner 

energiförbrukningen är införandet av individuell mätning och debitering av 

värme, vatten och el. Det är ett väldigt bra sätt att få hyresgäster att ändra på 

sina vanor och tänka mer energieffektivt. I många fall ingår värme, vatten och 

el i hyrorna och så länge det inte kostar något extra för hyresgästerna så 

kommer det inte ske någon förbrukningsförändring.  

 

Med hjälp av individuell mätning får det vardagliga beteendet en kostnad 

vilket genast leder till en beteendeförändring som i sin tur sänker 

energiförbrukningen i fastigheten. Detta är dessutom den mest rättvisa 

metoden, för alla, eftersom alla betalar för sin egen förbrukning gynnas både 

du själv, grannarna och fastighetsägaren. Exakt hur mycket energi man kan 

spara på att införa individuell mätning är givetvis omöjligt att säga och det 

beror helt på hur mycket hyresgästernas levnadssätt förändras i och med 

installationen, men genomsnittligtvis brukar förbrukningen av värme och 

varmvatten minska med 20 %, vilket kan ses som en relativt bra 

energieffektiviseringsåtgärd.  

 

Vattenmätning sker ganska enkelt genom att det koppas in en mätare på 

inkommande vattenledningar eller vid varje tappställe. 

 

Elmätning är idag redan väldigt vanligt eftersom elen ofta inte ingår i hyran 

och även i fastigheter där elen ingår i hyran är det ändå vanligt att det finns 

mätare som läser av elförbrukningen i lägenheterna.  

 

Värmemätning är det som kan vara mest komplicerat att installera. Antingen 

får man mäta rumstemperaturen i lägenheterna eller så får man mäta hur 

mycket värme som tillförs genom värmesystemet. Båda alternativen har 

däremot sina nackdelar. Om det sker en mätning på rumstemperaturen kan 

hyresgästerna enkelt göra av med värme genom fönstervädring för att få ner 

temperaturen och hålla nere kostnaderna. Detta resulterar inte i någon 

energieffektivitet eftersom värmesystemet fortfarande levererar värme. Om 

man istället utför värmemätning genom att mäta hur mycket värme som 

tillförs genom värmesystemet blir lägenhetens orientering i huset genast en 

väldigt viktig aspekt vilket kan kännas orättvist för hyresgästerna. T.ex. kan en 
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lägenhet som har fönster mot solsidan erhålla mycket mer gratisvärme genom 

solinstrålning än vad en lägenhet på skuggsidan har möjlighet till. Vissa 

hyresgäster kan dessutom sänka sina egna lägenheters temperaturer för att 

istället utnyttja värme från grannen som blir gratis (inergi.se, 2011). 

 

3.1.4 Ventilation 
Ventilationssystemet i en byggnad är en typ av installation och ifall man vill 

utföra energieffektiviserande åtgärder på just ventilationssystemet kan man 

därför räkna det som en installationsteknisk åtgärd. Till skillnad från andra 

installationstekniska åtgärder är ett byte av ventilationssystem ofta en ganska 

omfattande åtgärd och är inte lika enkel som att t.ex. byta ut ett par 

glödlampor till ett mera energisnålt alternativ. Men det finns väldigt stor 

potential till energibesparingar genom att ändra på ett ventilationssystem och 

därför kan det i många fall, trots att det är en omfattande och stor investering, 

vara en åtgärd värd att utföra.  

 

Beroende på vilket ventilationssystem byggnaden har finns det olika åtgärder 

som man kan utföra för att byggnaden ska bli mer energieffektiv. Det är därför 

viktigt att man vet vilket system som används i byggnaden och hur det 

fungerar så att man kan utföra de åtgärder som passar. Det är vanligtvis tre 

olika typer av ventilationssystem man pratar om. Dessa är 

självdragsventilation, frånluftsventilation och till- och frånluftsventilation med 

återvinning.  

 

3.1.4.1 Självdragsventilation, S 
Trots att det idag knappt byggs några byggnader med självdrag så är det 

väldigt vanligt i byggnader som är byggda före 1970 och därför är det viktigt 

att man känner till hur systemet funkar om man vill kunna utföra 

energieffektiviseringar i gamla byggnader. Självdrag drivs delvis av termiska 

krafter genom temperaturskillnader på utomhus- och inomhusluften och delvis 

med hjälp av vind. Kall utomhusluft sugs in genom uteluftsventiler och 

otätheter i klimatskalet. Efter hand som luften värms upp av den övriga 

rumsluften så börjar den stiga på grund av densitetsförändringen. Den varma 

luften stiger till dess att den når frånluftskanalerna och lämnar byggnaden.  

Detta gör att luftväxlingen i ett självdragssystem är väldigt liten under årets 

varma månader då temperaturskillnaden mellan utomhus- och inomhusluften 

är liten eller obefintlig. 
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I äldre hus är dessa frånluftskanaler inmurade i husets murstock men de kan 

även förekomma i t.ex. trä-, papp-, eller 

gipskanaler. Fördelarna med ett 

självdragssystem är att det är i stort sett 

underhållsfritt och kanalerna behöver 

sällan eller aldrig rensas. Dessutom 

saknar systemet fläkt vilket gör att det 

inte krävs någon fläkt-el. Trots detta är 

denna typ av ventilation inte optimal ur 

energisynpunkt eftersom det inte går att 

återvinna någon av den värme som 

lämnar huset genom frånluftskanalerna. 

Utan en fläkt blir helt enkelt 

drivkrafterna inte tillräckligt stora för 

att den varma frånluften ska kunna 

passera en värmeväxlare (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010).    
    Figur 3.1: Självdragsventilation 

(mittbygge.se 1, 2011) 

 

 

 

3.1.4.2 Frånluftsventilation, F 
Om en byggnad istället har 

frånluftsventilation finns det 

frånluftskanaler som driver ut den varma 

rumsluften ur huset med hjälp av en 

frånluftsfläkt. Lufttillförseln sker på 

samma sätt som i ett självdragssystem, 

alltså genom uteluftsventiler och 

otätheter i klimatskalet. 

Frånluftskanalerna är med hjälp av 

frånluftsdon placerade i kök och 

våtutrymme. Jämfört med ett 

självdragssystem har man nu med hjälp 

av fläkten en möjlighet att ha kontroll 

över luftomsättningen och man har bättre 

chanser att skapa ett behagligt 

inomhusklimat året runt. 
Figur 3.2: Frånluftsventilation 

  (mittbygge.se 2, 2011) 
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I ett frånluftsventilationssystem är fläkten igång hela tiden och den drar 

elenergi. Dessutom kräver en frånluftsfläkt ett visst underhåll och kan ibland 

ge upphov till buller. Vanligtvis återvinns inte någonting av den värmen som 

finns i frånluften men det finns bra möjligheter att göra systemet mer 

energieffektivt (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 
 

3.1.4.3 Till- och frånluftsventilation med återvinning, FTX 
I ett till- och frånluftssystem finns det dubbel kanaldragning, ett system för 

frånluften och ett system för tilluften. Uteluft tas in genom tilluftskanalerna, 

gärna i byggnadens översta delar eftersom möjligheterna till att luften är ren är 

som störst där. Det finns en fläkt i vardera kanalsystem vilket gör att 

elförbrukningen är större än vad den är i ett frånluftssystem. Men när man har 

ett fläktstyrt till- och frånluftssystem finns det möjlighet att återvinna en del av 

den värme som finns i frånluften och tillföra den till tilluften. Detta sker 

genom en värmeväxlare. I ett FTX-system krävs förutom två kanalsystem, 

fläktar och värmeväxlare även filter, kylbatteri och eftervärmningsbatteri. 

Detta bidrar till att det är ett mycket mer komplicerat system som kräver 

tillsyn och underhåll genom filterbyten och kanalrengöring. Ett rätt 

konstruerat, monterat, injusterat och skött FTX-system bidrar i regel till ett 

bättre inneklimat än de två övriga systemen eftersom man har stora 

möjligheter att styra luftväxlingen, både med temperatur och flöde, samtidigt 

som uteluften kan filtreras och vara helt ren innan den kommer in i de 

utrymmen där människor vistas. Däremot finns det en ökad risk för buller och 

det kan förekomma dragkänningar om systemet inte justeras in korrekt. 

Dessutom kräver ett FTX-system betydligt större utrymme än vad de övriga 

systemen gör. I flerbostadshus kan ett FTX-system utformas på två olika sätt. 

Antingen finns det ett centralt aggregat som 

har hand om flera lägenheters ventilation 

eller så kan det finnas lägenhetsaggregat 

och då har varje lägenhet sitt egna system. 

Hur kanalerna dras varier kraftigt mellan de 

båda alternativen och det finns för- och 

nackdelar med båda två. 

 

En värmeväxlare har idag upp till 85 % 

verkningsgrad och utvecklingen går hela 

tiden framåt. Alltså kan man sänka 

energibehovet för eftervärmning av den 

kalla tilluften med upp till 85 %. Ur 

energisynpunkt är detta givetvis jättestort.  
                Figur 3.3: FTX-system (Warfvinge, 2011) 
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Energieffektiviseringsmöjligheterna ligger därför i att bygga om befintliga 

självdrag- och frånluftssystem till ett bättre FTX-system som dessutom bidrar 

till ett mycket mer behagligt inomhusklimat.  

 

Om en byggnad ska byggas om från att ha haft ett självdragssystem till att få 

ett FTX-system krävs en hel del. Om de frånluftskanaler som redan finns är i 

tillräckligt bra skick kan dessa fortsätta att användas som frånluftskanaler. 

Däremot måste det dras nya tilluftskanaler och det måste sättas tilluftsdon. Det 

måste även koppas in fläktar till både tillufts- och frånluftskanalerna och 

installeras en värmeväxlare. Dessutom måste det dras el till aggregaten. För att 

det ska gå att dra tilluftskanaler och sätta don krävs det även att det görs hål 

både i väggar och bjälklag. Alla byggnader är unika och därför finns det inget 

generellt sätt på hur detta ska göras och vilken typ av FTX-system man ska 

använda utan man får hitta en lösning som passar den byggnaden som ska 

effektiviseras.  

 

I de byggnader som ursprungligen har frånluftsventilation finns det redan ett 

bra frånluftssystem med fläkt vilket gör att ombyggnationen till ett FTX-

system blir något lättare. Men det krävs fortfarande håltagning i väggar och 

bjälklag för att man ska kunna dra tilluftskanaler och i övrigt krävs det samma 

installationer som vid ombyggnad från självdragsventilation till FTX. 

 

Om en byggnad har frånluftsventilation finns det även en annan åtgärd som 

kan göras för att spara energi. Man kan installera en värmepump. Ett system 

som består utav frånluftsventilation med värmepump kallas FVP. I ett FVP-

system placeras en förångare till värmepumpen i frånluftskanalen. På så sätt 

kan en viss del av den värme som finns i frånluften återvinnas och istället 

användas i värmesystemet och/eller för tappvarmvattenberedning. Även en 

frånluftsvärmepump kräver ett visst underhåll och skötsel (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). 

 

Om en byggnad redan har ett FTX-system och man vill göra 

energieffektiviseringar är det vanligtvis inte ventilationen man ska fokusera på 

men givetvis går det att spara mer energi även i ett FTX-system. Man kan då 

uppdatera sitt system genom att byta ut värmeväxlaren mot en ny med högre 

verkningsgrad och/eller arbeta med injusteringen av systemet så att det ur 

energisynpunkt är bättre, man måste dock samtidigt se till att kraven på 

inomhusklimatet hålls. När man håller på med injustering av 

ventilationssystemet så pratar man inte längre om en installationsteknisk 

åtgärd utan injustering går egentligen under rubriken styr- och reglertekniska  

åtgärder.  
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3.1.5 Isolering av värmerör och ventilationskanaler 
Varmvattenrör som ligger oisolerade kan avge mycket oavsiktlig värme till 

omgivningen. Denna värme kan i vissa fall komma byggnaden tillgodo men 

under årets varmare månader kan detta leda till ett onödigt överskott. Om 

byggnaden har till- och frånluftsventilation bör man dessutom isolera de 

kanaler som leder varm luft genom kalla utrymmen för att värme inte ska gå 

förlorad och de kanaler som leder kall luft genom varma utrymmen för att den 

kalla luften inte ska kyla ner det uppvärmda utrymmet och dessutom bilda 

kondens på kanalens yta.  

 

3.1.6 Byte av värmekälla 
Energin som behövs till en byggnad kan komma från olika källor. Vissa är 

miljövänligare än andra samtidigt som energipriserna kan skilja sig markant 

mellan de olika alternativen. Olja och el är de dyraste alternativen och 

försöker man i regel byta ut dessa mot andra källor. Det kan t.ex. vara 

pelletspannor, vedpannor, fjärrvärme eller värmepumpar. I vissa fall kan man 

dessutom komplettera värmesystemet med hjälp av att installera solfångare 

som kan stå för större delen av varmvattenbehovet under sommarhalvåret. 

Fjärrvärme är i regel väldigt miljövänligt, samtidigt som det är ett väldigt 

lättskött system för användaren och brukar dessutom levereras med bra priser 

(energiaktiv.se, 2011). 

 

3.2 Styr- och reglertekniska åtgärder 

Styr- och reglertekniska åtgärder innebär att man arbetar med styrning av 

ventilation, värme och temperatur i byggnaden. Man installerar alltså inga nya 

system utan man arbetar med att utveckla och ställa in de system man redan 

har på ett så energieffektivt sätt som möjligt. 

 

3.2.1 Värmesystemet 
Det finns ett par olika åtgärder man kan arbeta med för att energieffektivisera 

ett värmesystem: 

 Injustering 

 Tids/behovsstyrning 

 Rengöring och luftning 

 Byta ut gamla radiatorventiler och termostater 

 

Genom att arbeta med att justera in värmesystemet så bra som möjligt kan 

man se till att varje radiator tillför så mycket värme att alla rum håller önskade 

temperaturer. Om man har justerat in ett värmesystem dåligt kan det leda till 

väldigt ojämna temperaturer vilket gör att energiförbrukningen ökar samtidigt 

som komforten kan påverkas negativt.  
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För att erhålla önskad temperatur i byggnaden är tidsstyrning av 

värmesystemet ett bra alternativ. Detta sker genom att det appliceras 

termostater vid radiatorerna och givare som känner av utomhus- eller 

inomhustemperaturen. Dessa givare har sedan kontakt med husets värmekälla 

och kan genom tidsstyrning användas för att spara energi genom att sänka 

temperaturen t.ex. på natten eller under de timmar när ingen är i huset.  

 

Man kan även ha ett behovsstyrt system. Det kan snabbt justera 

värmetillförseln efterhand som behovet ändras, t.ex. när vädret växlar, när 

man har många gäster på besök, när det brinner en brasa i kaminen eller andra 

aktiviteter då värmetillskottet är oregelbundet. Dessutom kan man själv 

reglera värmen i rum som inte används.  

 

För att ett värmesystem ska fungera korrekt och till sin fulla kapacitet krävs ett 

visst, regelbundet, underhåll i form av rengöring och luftning. Omfattningen 

beror på vilket system som används och det bästa sättet är att läsa de 

bruksanvisningar för skötsel och underhåll som finns för just ditt system.  

 

Radiatorventiler slits vid användning och bör därför bytas ut när man märker 

att de börjar glappa, annars kan temperaturen i det utsatta utrymmet förändras 

med flera grader. Om värmesystemet har utrustats med termostater bör man 

dessutom ha i åtanke att en termostat har en livstid på 10-15 år (energiaktiv.se, 

2011). 

 

Om det finns till exempel eldrivna handdukstorkar eller golvvärme, bör man 

dessutom se till att även de förses med både tids- och termostatstyrning 

eftersom dessa har visat sig vara stora energibovar när de används utan 

styrutrustning. Detta gäller även i de fall då man har elvärmekablar i till 

exempel hängrännor och stuprör för att ta bort risken för farlig isbildning eller 

om man har någon typ av avfuktningsutrustning som tar hand om fuktproblem 

i en torpargrund eller dylikt (Abel & Elmroth, 2006).  

 

Man kan även spara ganska mycket energi på att byta ut gamla 

cirkulationspumpar i värmesystemet. En ny tryckstyrd och energieffektiv 

cirkulationspump som anpassar tryck och flöde efter behov kan förbruka upp 

till sju gånger så lite el som vad en gammal pump som inte är energieffektiv 

gör (energiaktiv.se, 2011). 

 

Inomhustemperaturen spelar en väldigt viktig faktor i hur stort energibehov en 

byggnad har. Man ska givetvis inte sänka temperaturen så mycket att 

inomhusmiljön påverkas negativt men generellt sett gäller det att sänkning av 
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inomhustemperaturen med en grad leder till en minskning av 

energiförbrukningen med 5 % (Nielsen, 2011).   

 

3.2.2 Belysning 
Det nämndes tidigare under installationstekniska åtgärder att det kunde vara 

väldigt energieffektivt att byta ut en byggnads belysning till 

lågenergivarianter. Man kan sedan göra belysningen ännu mer energieffektiv 

genom att styra den på rätt sätt. Till att börja med kan man se till att släcka den 

belysning som inte behövs. För att göra vardagen enklare och se till att ljuset 

inte glöms på kan olika tekniska lösningar hjälpa till. Med hjälp av enkla 

timers kan man tidsstyra både inomhus- och utomhusbelysning. Man kan även 

ha rörelsedetektorer som känner av när någon rör sig och tänder då den 

belysning som behövs. Behovsstyrning kan dessutom ställa in ljusstyrkan, 

dimma belysningen och spara ännu mer energi. För att detta ska fungera krävs 

det dock att de lampor man har klarar av den valda styrtekniken 

(energiaktiv.se, 2011). 

 

3.3 Byggnadstekniska åtgärder 

Byggnadstekniska åtgärder är de åtgärder som görs för att byggnaden ska få 

ett bättre klimatskal. Detta gäller alltså åtgärder som förbättrar en byggnads 

ytterväggar, fönster, dörrar, golv och tak. Kvaliteten på klimatskärmen 

bestämmer hur stora transmissionsförluster och luftläckage en byggnad har. 

Byggnader som är noggrant byggda och har ett välisolerat och tätt klimatskal, 

kräver oftast väldigt lite energi till uppvärmning för att erhålla ett bra 

inomhusklimat. Därför är ett bra klimatskal en väldigt viktig förutsättning för 

att få energieffektiva byggnader.  

 

Kvaliteten på befintliga byggnaders klimatskal varierar väldigt mycket 

beroende på hur gammal byggnaden är. Därför kan samma byggnadsteknisk 

åtgärd på två olika byggnader få två helt olika resultat i energieffektivisering. 

Därför måste man vara väl medveten om hur en specifik byggnads klimatskal 

är utformat innan man bestämmer sig för vilka åtgärder man ska välja och hur 

kraftiga de ska vara. 

 

Det är viktigt att man har ett långsiktigt perspektiv vid val av tekniska 

lösningar till klimatskalet. Att göra åtgärder på ett klimatskal kostar oftast 

väldigt mycket och man vill därför att det man utför ska fungera i väldigt 

många år så att man ska slippa att bygga om på nytt eller göra förändringar 

inom en snar framtid.  

 

Vad är det då som krävs för ett bra utförande? Värmeisoleringsmaterial är 

väldigt känsliga för luftrörelser eftersom dessa gör att funktionen då kan 
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försämras väldigt fort. Luftrörelser kan ske av två slag, dels påtvingat av till 

exempel vind eller lufttrycksskillnader mellan in- och utsidan och dels genom 

luftrörelser som uppkommer inuti en konstruktion, så kallad egenkonvektion. 

För att värmeisoleringen ska uppfylla sin fulla funktion måste man därför ha 

kontroll över att det inte sker några påtvingade krafter genom att se till att den 

skyddas av ett bra vindskydd samtidigt som väggen är tillräckligt tät för att 

genomblåsning inte ska ske. Egenkonvektion motverkas genom att 

värmeisoleringen monteras på rätt sätt. Detta sker genom att man ser till att det 

inte uppstår några spalter eller springor mellan två isolerskivor, mellan 

isolerskivor och lufttätning respektive vindskydd eller mellan isolering och 

andra komponenter i väggen, t.ex. träreglar. Även små springor eller spalter på 

ett par mm kan ge upphov till omfattande isoleringsnedsättande luftrörelser 

(Abel & Elmroth, 2006). 

 

 

 

 

3.3.1 Ytterväggar 
Utformningen av ytterväggar har utvecklats väldigt mycket under det senaste 

århundrandet.  Fram till mitten av 1940-talet användes det ingen 

värmeisolering alls i klimatskalen. Man använde helt enkelt den teknik som 

fanns tillgänglig och den bestod då oftast av enkla homogena 

väggkonstruktioner, exempelvis kunde detta vara en murad massiv tegelvägg 

som genom ett 1,5 tegelstens tjockt skikt blev cirka 400 mm när det ofta 

putsades både på ut- och insidan. Eftersom tegel var den enda beståndsdelen i 

väggarna så fick detta skikt upprätthålla flera olika funktioner samtidigt. 

Teglet var alltså inte bara byggnadens bärande konstruktion utan den stod 

också för vindskydd, regnskydd, värmeisolering, lufttäthet och fuktsäkerhet.  

 

Idag ser byggnadskonstruktionen som tur är helt annorlunda ut. En yttervägg 

är uppbyggd så att i stort sett varje tekniskt funktionskrav tillfredsställs av ett 

specifikt material eller materialskikt. Väggen består alltså av flera olika skikt.  

 

När man vill energieffektivisera en yttervägg kan man antingen tilläggsisolera, 

göra den tätare eller både och. 

 

Tilläggsisolering kan ske på ett par olika sätt: 

 Utvändig tilläggsisolering 

 Tilläggsisolering inuti vägg 

 Invändig tilläggsisolering 

 

När man utför en tilläggsisolering på utsidan av en yttervägg används antingen 

mineralull eller cellplast som sedan skyddas med ett fasadskikt av t.ex. puts, 
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plåt eller trä. Idag är det vanligaste alternativet att man lägger puts direkt på 

isoleringen. (Nevander & Elmarsson, 1994). 

 

Genom att utföra en utvändig tilläggsisolering ser man till att hela den 

ursprungliga väggen blir varmare och torrare. Ur fuktsynpunkt är detta därför 

bättre för den befintliga väggen, samtidigt som det normalt sätt inte finns 

någon risk för skadlig kondensation mot den nya värmeisoleringen och 

fasadskiktet.  

 

Utvändig tilläggsisolering ses normalt sätt som det bästa sättet att 

energieffektivisera en vägg på, framförallt på grund av att hela väggen isoleras 

och ser därför till att det inte uppstår några nya köldbryggor. Problemet med 

utvändig tilläggsisolering är att det är en åtgärd som kan komma att ändra 

byggnadens utseende, dels genom att den får en ny fasad och dels genom att 

fönster och dörrar hamnar indragna i fasaden. När en byggnad ska ändra 

utseende krävs det ett bygglov för att man ska få lov att utföra ändringen. 

Detta kan stadsarkitekter i vissa fall ha synpunkter på eftersom de vill bevara 

ett visst utseende i bebyggelsen och vissa byggnader kan vara av 

kulturhistoriskt värde. En utvändig tilläggsisolering kan dessutom vara ganska 

dyr och det är därför inte alltid säkert att det är det mest lönsamma alternativet 

(Harderup, 2011). 

 

Vissa typer av väggar, t.ex. hålmurar, är försedda med hålrum eller kanaler 

inuti väggen där man kan tillsätta isoleringsmaterial. Man måste då hitta 

någon teknik som passar för att detta ska kunna utföras så enkelt som möjligt. 

Detta kan exempelvis ske genom insprutning eller inblåsning av 

karbamidcellplast, lös mineralull eller cellplastkulor. Genom denna 

tilläggsisolering blir de yttre delarna av väggen kallare och om det är en 

frostkänslig vägg kan detta orsaka problem. Eftersom det är ganska ovanligt 

att väggar är försedda med hålrum så är detta inte en vanligt förekommande 

åtgärd (Nevander & Elmarsson, 1994). 

 

Invändig tilläggsisolering är rent tekniskt sett sämre än utvändig isolering men 

i vissa fall kan detta ändå vara det bästa alternativet.  

 

Nackdelarna med att utföra invändig tilläggsisolering är att den ursprungliga 

väggen blir både kallare och fuktigare. Detta gör att risken för utvändiga 

frostskador och angrepp av mögel och röta, ökar. Därför är det viktigt att man 

i de situationer då invändig tilläggsisolering utförs, inte placerar fuktkänsliga 

material i kontakt med den ursprungliga ytterväggen. Förslagsvis ska man t.ex. 

inte montera tilläggsisoleringen med hjälp av träreglar placerade mot 

ytterväggen. Därför måste man utföra en kontroll på den relativa fuktigheten 



 

 

33 

som kan uppstå på insidan av ytterväggen innan man utför isoleringen så att de 

material man används i något kritiskt fukttillstånd (Sandin, 2007). 

 

Ett annat problem vid invändig tilläggsisolering är att man faktiskt inte 

isolerar hela ytterväggen. Det blir omöjligt eftersom både bjälklag och 

innerväggar som är i kontakt med ytterväggen är i vägen. Detta gör att det 

skapas köldbryggor vid dessa utrymmen eftersom de inte blir värmeisolerade.  

 

Dessutom stjäler invändig isolering en viss del av den yta som finns inomhus 

vilken gör att rum kan kännas mindre. Samtidigt hamnar fönster längre ut i 

fasaden vilket dels gör att det krävs större fönsterkarmar. 

 

Invändig isolering är däremot en enklare åtgärd än utvändig isolering och 

oftast inte ett lika kostnadskrävande alternativ och i vissa fall kan 

energieffektiviteten fortfarande bli väldigt stor. Samtidigt behåller man 

fasadens utseende och slipper få eventuella problem med bygglov (Harderup, 

2011). 

 

Oavsett vilken typ av tilläggsisoleringsåtgärd man väljer och hur mycket man 

väljer att isolera så är det ytterväggens ursprungliga u-värde som avgör hur 

stora energibesparingarna kommer att bli. En vägg som saknar någon form av 

värmeisolering har ett väldigt högt u-värde och då kan besparingarna bli stora 

redan vid väldigt tunna tilläggsisoleringar. En vägg som däremot redan har ett 

bra u-värde kan kräva väldigt mycket isolering för att man ska spara energi. 

Effekten avtar alltså ju tjockare isolering man får och man kan därför inte t.ex. 

isolera en byggnad med en meter tjock isolering och tro att 

energiförbrukningen ska bli obefintlig.   

 

 
Figur 3.4: Samband mellan u-värde och isoleringstjocklek (Wallenten, 2011) 
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Förutom att tilläggsisolera kan man som sagt även göra en vägg lufttätare för 

att den ska bli mer energieffektiv och fuktsäker. Detta måste man däremot 

vara försiktig med. Om en byggnad inte har ventilationssystem i form av både 

till- och frånluftsystem så tas tilluften in genom klimatskalet genom 

luftläckning och då kan inomhusklimatet bli oacceptabelt om man gör 

klimatskalet tätare. I de byggnader där det från början finns ett FTX-system 

eller där man uppgraderat ett gammalt ventilationssystem till FTX vill man 

istället att klimatskalet ska vara så tätt som det bara är möjligt. Luftläckning är 

en okontrollerad infiltration och med ett tilluftssystem innebär ett tätt 

klimatskal att man har full kontroll över tilluften. Dessutom bidrar en lufttät 

byggnad till att man kan återvinna mer värme ur frånluften. Att installera ett 

FTX-system innebär alltså inte endast energibesparingar genom ventilationen 

utan det skapar även nya möjligheter för att göra klimatskalet 

energieffektivare genom lufttätning. 

 

3.3.2 Fönster 
I regel är en byggnads fönster klimatskalets svagaste länk när det gäller 

värmeisolering. Men de senaste årtiondena och framförallt de senaste åren har 

forskning och utveckling av fönster, framförallt genom beläggningsteknik på 

fönsterglasen, lett till att våra fönster blivit allt energieffektivare och kryper 

sig allt närmare de u-värden som våra ytterväggar besitter.  

 

På grund av dagsljusbehovet brukar den totala fönsterarean på en byggnad 

vara ganska stor. Detta gör att man kan spara väldigt mycket energi på att byta 

ut gamla fönster med dåliga u-värden mot nya energieffektiva fönster. Hur 

mycket energi man kan spara beror helt enkelt på hur pass dåligt skick de 

befintliga fönstren är i.  

 

Att byta ut fönster i en byggnad är däremot oftast en väldigt dyr åtgärd, 

eftersom det i regel är ganska många fönster som ska bytas. Så om fönstren 

inte är i väldigt dåligt skick och verkligen behövs bytas ut är det sällan en 

lönsam investering utan det kan ta många årtionden innan man har gjort 

tillräckligt stora energibesparingar för att återbetala inköpet.  

 

Men man behöver inte byta ut fönster på en byggnad mot nya för att göra 

energibesparingar. Att renovera ett fönster genom att täta, kitta om det och se 

till att det appliceras på rätt sätt i väggen genom ordentlig drevning och tätning 

kan sänka u-värdet och energiförbrukningen en del.  

 

Tack vare att man de senaste åren har kommit väldigt långt i utvecklingen av 

beläggningsteknik på fönsterglasen kan man genom en lite mer genomgående 

renovering av fönstret erhålla ett betydligt bättre u-värde. Denna renovering 
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består då av att man byter ut det innersta glaset i fönsterbågen. Detta glas är 

belagt med ett lågemissionsskikt för att begränsa värmeförlusterna. Ett glas 

belagt med ett lågemissionsskikt motsvarar ungefär en extra luftspalt och 

därför får ett tvåglasfönster där ena glaset är belagt ungefär samma u-värde 

som ett treglasfönster med tre vanliga glas. Lågemissionsskiktet placeras på 

insidan av förseglade glas för att det ska vara skyddat mot mekanisk skada vid 

till exempel fönsterputsning (Abel & Elmroth, 2006).  

 

Att utföra en renovering av fönster är inte heller det gratis och dessutom 

kräver det mycket mer tid än vad det gör att byta ut gamla fönster mot nya. 

För att välja rätt åtgärd får man därför uppskatta energibesparingar, kostnader 

och tidsåtgång för att sedan välja det alternativ som verkar bäst. 

 

3.3.3 Tak 
Att tilläggsisolera ett vindsbjälklag kan i många fall leda till de mest 

lönsamma och enklaste energibesparingarna. 

När man idag bygger nya byggnader brukar man ha minst 50 cm 

värmeisolering på vinden, vilket leder till väldigt bra u-värden. I äldre 

byggnader är isoleringen betydligt tunnare och om byggnaden är riktigt 

gammal finns det ingen isolering alls på vindsbjälklaget.  

 

Eftersom det oftast finns gott om plats på vinden ovanför vindsbjälklaget, 

innan taket kommer, finns det bra möjligheter att lägga isolering här. När ett 

vindsbjälklag är dåligt isolerad läcker mycket värme ut till vinden. Detta är 

väldigt onödigt eftersom vinden inte är någon zon som man regelbundet vistas 

i. Genom att tilläggsisolera vindsbjälklaget minskar man därför den yta i 

byggnaden som värms upp och man sparar energi. Men när vinden blir kallare 

ökar dessutom risken för kondens och fukt. Det är därför viktigt att man ser till 

att vindsbjälklaget är tätt så att varm fuktig inomhusluft tränger upp till den 

kalla vinden. Därför måste tätheten i vindsbjälklaget kontrolleras innan man 

utför tilläggsisoleringen och ifall det behövs måste man förse det med en tät 

fuktspärr. Man måste då även täta vid eventuella vindsluckor och 

genomföringar av rör. Om man har en bra ventilation som undviker övertryck 

minskar man risken för att fukt ska ta sig upp på den kalla vinden ytterligare.  

 

En annan sak som man måste tänka på vid tilläggsisolering av vindsbjälklag är 

att se till att man inte isolerar bort den ventilation som finns vid takfoten 

eftersom även detta kan skapa fuktproblem (energiaktiv.se, 2011). 

 

Om det av någon orsak inte finns plats eller möjlighet till att tilläggsisolera 

ovanpå vindsbjälklaget kan detta även ske på undersidan. Detta är däremot 

svårare och blir inte lika bra med tanke på att det då uppstår genomgående 

köldbryggor där innerväggar etc. begränsar möjligheten till isolering. 
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Dessutom kan takhöjden sänkas ganska mycket om det är mycket isolering 

som behövs. 

 

3.3.4 Golv 
En byggnads golv eller grund, kan utföras på ett par olika sätt. Som platta på 

mark, krypgrund eller källare. Grundläggning med betongplatta på mark med 

underliggande värmeisolering är numera det vanligaste alternativet vid 

uppförande av nya byggnader eftersom detta har visats vara det mest 

energieffektiva alternativet.  

 

Äldre byggnader med platta på mark har ingen värmeisolering under plattan 

och av självklara orsaker är det inte möjligt att göra en tilläggsisolering under 

en befintlig betongplatta. Detta gör att det blir ganska svårt att 

energieffektivisera en platta på mark som inte redan har någon underliggande 

värmeisolering. Att placera värmeisoleringen ovanpå plattan är inte ett 

alternativ att rekommendera eftersom det har visats leda till besvärliga 

fuktskador, dessutom skapar det problem genom att man förlorar rumshöjd 

och det krävs väldigt mycket arbete att justera alla dörrar, trappor, skåp etc. 

(Nevander & Elmarsson, 1994). 

 

Istället kan man förse betongplattan med kantbalksisolering. Detta görs genom 

att cellplastskivor läggs horisontellt under markytan så att huset får en ”kjol”. 

Eftersom detta kräver ganska mycket grävarbete är det normalt sett ingenting 

man gör ifall det inte finns ytterligare orsaker till att gräva upp 

omkringliggande mark. (energiaktiv.se, 2011) 

 

Om en byggnad har krypgrund är det i första hand bjälklaget över grunden 

man väljer att isolera. Men isoleringstjockleken får inte bli för stor, då tillförs 

så lite värme till grunden att dess temperatur blir låg. När marken har hög 

temperatur fungerar den som ett värmemagasin som fördröjer inverkan av 

utomhustemperaturförändringar. Värmeförlusterna under vinterhalvåret blir 

därför lägre om markens temperatur är högre än utomhustemperaturen 

eftersom temperaturdifferensen inte är lika stor (Abel & Elmroth, 2006). 

 

Om en byggnad har källare är det precis som vid platta på mark, 

underliggande isolering som ur energisynpunkt är bäst. Precis som vid platta 

på mark är det av logiska skäl inte möjligt att tilläggsisolera en befintlig 

källare med underliggande isolering. Men om man har en källare finns det 

andra bra alternativ för energieffektivisering.  

 

Om en källare är fuktig kan det vara en idé att gräva upp runt byggnaden, 

lägga om dräneringen och då samtidigt passa på att tilläggsisolera och 
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förbättra fuktskyddet på källarväggens utsida. Genom att göra detta blir 

källarväggen varmare och hålls dessutom torr (energiaktiv.se, 2011). 

 

Precis som vid tilläggsisolering av ytterväggar är invändig isolering även ett 

alternativ när det gäller källarväggar. Detta bör dock endast göras om 

källarväggen är helt torr. Man måste se till att det bildas en bra luftspalt mellan 

källarväggen och den nya innerväggen, inte använda material som är täta och 

se till att man isolerar med måtta eftersom detta gör att källarväggen blir kall. 

Om källarväggen blir för kall finns det risk för kondens genom diffusion 

inifrån (Nevander & Elmarsson, 1994). 

 

3.3.5 Köldbryggor 
I vissa fall kan en köldbrygga vara en stor brist i en byggnads klimatskal, i 

andra fall märks den knappt alls. Vissa byggnader har väldigt många 

köldbryggor medan andra knappt har några alls. Köldbryggor kan uppstå på 

oerhört många olika ställen och man får därför granska de 

konstruktionsdetaljer som en specifik byggnad har och försöka komma på 

lösningar som passar just den byggnad som man arbetar med att 

energieffektivisera.  
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4 Fallstudie - Flerbostadshus 

Med hjälp från Helsingborgshem har det gjorts en fallstudie på ett 

flerbostadshus i Helsingborg. Fastighetens tekniska egenskaper har granskats 

och efter detta har energieffektiva åtgärder tagits fram som passar fastighetens 

uppbyggnad. Dessa åtgärder har sedan utvärderats och motiverats till om de 

bör utföras eller ej. 

 

4.1 Historia och geografisk placering 

Fastigheten som har studerats består av två stycken byggnader som ägs och 

förvaltas av fastighetsförvaltningsföretaget Helsingborgshem. Dessa två hus 

har fastighetsbeteckningen Krabban 13 och är belagda på Guldsmedsgatan 27-

31 och Traktörsgatan 28-32 i Helsingborg. De två husen är nästan exakt 

likadana och står spegelvända mot varandra med en innergård emellan. 

Helsingborgshem har endast varit ägare till fastigheten sedan någon gång på 

1990-talet och faktum är att det finns lite olika uppgifter om när husen är 

byggda. I den energideklaration som utfördes 2009 står det att nybyggnadsåret 

var 1936. Däremot är både bygglov och de originalritningar som har hämtats 

från stadsarkivet stämplade med årtalen 1944 och 1945. Det är svårt att tro att 

husen är byggda utan bygglov och därför är det mest realistiskt att husen är 

byggda på 1940-talet.  

 

 
            Figur 4.1: Karta över Helsingborg med fastighetens placering inringad i rött. 

(maps.google.se, 2011) 
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Guldsmedsgatan och Traktörsgatan är placerade i de södra delarna av 

Helsingborg. Detta har länge varit ett ganska oattraktivt område med ett dåligt 

rykte och en sliten stadsmiljö. Detta har gjort att Helsingborgs stad under de 

senaste åren har investerat mångmiljonbelopp på att rusta upp gator, torg och 

parker i stadens södra delar för att få stopp på den negativa utvecklingen av 

stadsdelen. Dessutom har det startats ett stadsförnyelseprojekt kring södra 

hamnen i Helsingborg i hopp om att utveckla och förtäta södra centrala 

Helsingborg. Projektet kallas H+ och anses vara viktigt för att binda samman 

de södra stadsdelarna med den centrala staden och göra söder mer attraktivt 

(hplus.helsingborg.se, 2011). 

 

4.2 Användning 

Husen byggdes till en början för att bli två nya pensionärshus men har 

åtminstone så länge de ägts av Helsingborgshem varit vanliga hyresrätter. 

Båda husen består av fem plan inklusive vindsvåning och källare. 

Lägenheterna finns endast på våning 1,2 och 3. Totalt finns det 18 stycken 

lägenheter per hus och de är fördelade på tre trapphus där bottenvåningen 

ligger en halvtrappa upp. Varje trapphus inrymmer två lägenheter per plan. 

Det finns alltså inga hissar i husen.  

 

I källaren finns många rum som förr användes till många olika saker. T.ex. 

soprum, skyddsrum, tvättstugor, torkrum, pannrum och matkällare. Idag 

används källaren till största del av förråd för personlig förvaring och förutom 

att ett rum används till fjärrvärmecentralen så står resterande utrymme i stort 

sett oanvänt. Tvättstugorna och torkrummen används inte längre på grund av 

att det har byggts en ny tvättstuga på innergården mellan de båda husen med 

nya tvättmaskiner och torktumlare. Soprummen i källaren används inte heller 

eftersom nya byggnaden med tvättstuga även innehåller ett miljöhus där det 

sker källsortering av sopor osv.  

 

Förr användes vindsvåningen till, på den tiden så kallade, vindskontor. Ett 

vindskontor var helt enkelt ett extra förråd och varje lägenhet hade tillgång till 

ett eget extra utrymme på vinden till förvaring. I regel var det varmare på 

vinden än vad det var i källaren och därför var det ingen mat som förvarades 

på vinden utan det var mestadels andra saker som man inte hade plats för eller 

ville förvara inne i lägenheten. Idag används inte vindsvåningen alls utan all 

förvaring sker nere i källaren. Vinden står alltså numera helt oanvänd.  

 

Den totala arean av alla ytor som är uppvärmda till mer än 10°C, alltså Atemp, 

är 1372 m
2
 per byggnad. Bostadsytan, BOA, är däremot endast 888 m

2
 per 

byggnad. Byggnaderna är vardera 39,2 meter långa och 10,1 meter breda. 
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Figur 4.2: Bild på en av huskropparna, tagen från innergården. 

 

4.3 Teknisk beskrivning 

Eftersom husen är byggda på 1940-talet består de av en tekniskt ganska 

okomplicerad konstruktion. Man byggde helt enkelt med de komponenter och 

material som fanns tillgängliga och de kunde ha flera funktioner samtidigt. 

När ett hus består av så tekniskt enkla konstruktioner kan det både ske misstag 

i utförandet och senare ingrepp i de färdiga husen utan att deras funktioner 

försämras märkvärt. Dessutom bör man vara medveten om att vissa material 

från denna tidsperiod håller mycket bättre kvalitet än vad de gjorde senare 

under t.ex. miljonprogrammet då väldigt många hus skulle byggas på kort tid. 

 

Det största problemet med hus som är byggda på 1940-talet, är att man inte 

hade börjat använda ordentlig värmeisolering i byggnadskonstruktioner ännu. 

Detta leder till att i stort sätt alla delar av klimatskalet har väldigt höga u-

värden som i sin tur ger upphov till stora transmissionsförluster.  

 

4.3.1 Tak 
Takkonstruktionen är uppbyggd av takstolar i trä med dimensionen 125 x 125 

mm. Stödben på 125 x 125 mm och dubbla strävor på 50 x 125 mm är fastsatta 

i remstycken med dimensionen 125 x 125 mm som vilar både på ytterväggen 

och vindsbjälklaget. Taket är sedan täckt med råspont, läkt och enkupigt 

taktegel. Taket är med hjälp av öppningar under takfoten självdragsventilerat 
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och ingår inte i klimatskalet eftersom det inte är uppvärmt (Björk, Kallstenius, 

& Reppen, 2002). 

 

Det skikt som istället fungerar som avskiljare mellan utomhus- och 

inomhusklimatet och därmed ingår i klimatskalet är vindsbjälklaget. 

Vindbjälklaget består av 160 mm armerad betong som sedan är täckt med ett 

90 mm tjockt lager av cellbetong. 

 

4.3.2 Yttervägg 
Ytterväggen består av 1,5 stens tegel som är putsat med kalkbruk både på in- 

och utsidan. Detta gör att den totala tjockleken för ytterväggen är 380 mm. 

Historiskt har tegel varit väldigt vanligt förekommande i områden där det 

finns tillgång på lämplig lera. I Skåne har det alltid funnits utmärkta tillgångar 

och dessa hus är byggda av Helsingborgstegel som är känt för att vara ett tegel 

av hög kvalitet som är väldigt frosttåligt.  

 

Husen har inga balkonger vilket gör att fasaden hålls slät och inga bjälklag 

sticker ut som orsakar komplikationer. 

 

4.3.3 Källare 
Källarväggen består av 380 mm platsgjuten armerad betong. Den del av 

källarväggen som är ovanför marken består av 250 mm armerad betong som 

sedan är täckt med ett utvändigt putsat halvstenstegel på 130 mm och blir 

därför precis som resten av väggen 380 mm tjock. Källargolvet består av 100 

mm slipad betong som är gjuten på uppfyllnad av grus. Källarväggarna står 

dessutom på förstärkta grundsulor av armerad betong och utanför dessa 

grundsulor ligger dränering i form av tegelrör inbäddade i singel.  

 

Bottenbjälklaget över källaren består av en korsarmerad betongplatta. På 

denna betongplatta står kilade reglar med dimensionen 50 x 100 mm, med en 

fyllning av 90 mm sand för att få en viss värmeisolering.  

 

4.3.4 Fönster och dörrar 
På 1940-talet hade man inte kommit särskilt långt i utvecklingen av fönster 

och de var i regel väldigt dåliga ur energisynpunkt. Fönsterna som sitter på 

dessa husen har lite olika utseenden men de består alla av 1+1 glas med 

kopplade bågar. Dessa fönster har ett genomsnittligt u-värde på 2,7 W/m
2
·K. 

Lägenhetsskiljande dörrar ingår inte i klimatskalet utan det är endast de tre 

entrédörrar som finns till varje hus trapphus som man behöver beakta.  

De tre entrédörrar som finns är däremot inte särskilt bra och har endast en 

glasruta vilket gör att dess u-värde ligger på runt 5,0 W/m
2
·K. Men eftersom 

det bara rör sig om tre dörrar som tillsammans står för en väldigt liten del av 
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den totala arean av klimatskalet så påverkar detta inte energiförbrukningen 

särskilt mycket.  

 

4.3.5 Köldbryggor 
En köldbrygga är egentligen en konstruktionsdetalj där 

värmeisoleringstjockleken av någon anledning inte är lika tjock som den borde 

vara, vilket bidrar till att transmissionsförlusterna vid denna punkt blir extra 

stora. När en byggnad har en så pass enkel konstruktion som dessa hus har, 

helt utan isolering och med material med väldigt höga 

värmeledningsförmågor, kan man egentligen säga att hela klimatskalet är en 

köldbrygga som bidrar till väldigt stora transmissionsförluster. Köldbryggorna 

är däremot extra stora där ytterväggarna möter mellanbjälklag och 

innerväggar. Beroende på hur man väljer att utföra en eventuell 

tilläggsisolering av klimatskalet kan dessa köldbryggor minimeras genom att 

använda konstruktionslösningar som motverkar upphovet till dessa 

köldbryggor. 

 

4.3.6 Ventilation 
Ventilationssystemet består av ett självdragssystem, alltså helt utan fläkt. 

Tilluften tas in genom tilluftsventiler och otätheter i klimatskalet och 

frånluften lämnar huset med hjälp av frånluftskanaler som är inmurade i 

murstocken. Ur inomhusmiljösynpunkt är ett självdragssystem det sämsta man 

kan ha och eftersom drivkrafterna består av varierande temperaturskillnader 

och vindtryck är det svårt att kontrollera om ventilationen ständigt uppfyller 

BBR:s utsatta krav.  

 

Drivkraften blir dessutom större efterhand som höjdskillnaden mellan in- och 

utlopp ökar, vilket gör att ventilationen ibland kan vara för stor på 

bottenvåningen samtidigt som den kanske inte ens är tillräcklig för de som har 

lägenhet på den översta våningen.  

 

De största fördelarna är att man har ett tyst system som inte på något sätt stör 

hyresgästerna genom buller. Dessutom finns det ingen fläkt som drar el och 

därför är det lättare att hålla fastighetselen på en låg nivå.  

 

4.3.7 Värme- och tappvarmvattensystem 
Både värme- och tappvarmvattensystemet drivs med hjälp av fjärrvärme från 

Öresundskraft. I källaren i ett av husen finns det en fjärrvärmecentral som 

förser båda husen med varmt vatten för både värmesystemen och 

tappvarmvatten. Värmesystemen består av radiatorer som drivs med hjälp av 

ett tvårörssystem. Varmvattnet transporteras till det hus utan fjärrvärmecentral 

genom en rörkulvert som ligger i marken mellan husen. Denna kulvert ska 
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vara utbytt på senare år vilket har lett till att eventuella energiförluster som 

kan ha funnits i en gammal kulvert nu är borttagna.  

4.4 Tidigare åtgärder 

Det har utförts en del åtgärder på husen tidigare, både av Helsingborgshem 

och av föregående ägare. Alla dessa åtgärder har inte utförts i rent 

energiperspektiv utan vissa saker är utförda för att öka komfort och se till att 

byggnaderna är i bra skick så att de kan uppfylla sin funktion.  

 

När man ska ta fram nya effektiviseringsförslag är det dock bra om man har 

koll på alla åtgärder som tidigare har utförts. Även de som inte nödvändigtvis 

förbättrade byggnadens energibehov. Tidigare åtgärder kan underlätta 

utförandet av nya energieffektiva åtgärder. Dessutom har allting en livslängd. 

Vissa komponenter behöver bytas ut efter en viss tid och även om en 

renovering egentligen inte behöver innebära någon energibesparing så kan 

man, beroende på vad man ska renovera, passa på att utföra andra åtgärder 

samtidigt, åtgärder som kanske sparar väldigt mycket energi.  

 

På stadsarkivet fanns det förutom originalritningar och bygglov även tillgång 

till redigerade ritningar och ett nytt bygglov till förändringar på fastigheten.  

Det nya bygglovet är stämplat med årtalet 1967 och omfattar: 

 Ny utvändig källartrappa som skapar möjlighet för cykelförvaring i 

källaren. 

 Komplettering av dränering runt den utvändiga källartrappan. 

 Socklar och fasader repareras och målningsbehandlas.  

 Nya lägenhetsskiljande väggar utförs av modultegel till 20 cm tjocklek 

som dessutom bekläds med 4 cm mineralullsskivor på båda sidor som 

ljudisolering.  

 Väggar i nya badrum/wc bekläds med pvc-plattor och golven beläggs 

med vinylplastmatta.  

 

Tillsammans med de redigerade ritningarna kan man konstatera att följande 

har skett: 

 

De två husen innehöll tidigare vardera 36 lägenheter om 1 rum och kokvrå. 

Lägenheterna hade inga egna toaletter eller badrum utan det fanns gemensamt 

i källaren. Renoveringen innebar en sammanslagning av samtliga lägenheter 

till att istället vara 2 rum och kök samt badrum. Nu innehåller husen istället 

vardera 18 lägenheter och de utrymmen i källaren som tidigare användes till 

toalett och badrum fick nu istället en förbättrad utvändig källartrappa som gav 

möjlighet till förvaring av cyklar inomhus. Dessutom utrustades samtliga 

trapphus med sopnedkast som innebar att man murade in vertikala kanaler 

som gick från översta våningen ner till källaren där soprummen fanns. I bilaga 
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2 och bilaga 3 finns det ritningar på planlösningar både före och efter 

renoveringen. 

 

1984 byggdes det ett nytt flerbostadshus på fastigheten Krabban 12, som alltså 

ligger sidan om den fastigheten som har granskats i detta arbete. Hur kan detta 

vara av intresse när man kollar på energiförbrukningen på de fastigheter som 

står på Krabban 13?  

Jo, när man byggde det nya flerbostadshuset så byggdes det som ett vinkelhus, 

ungefär som formen av ett U. Detta hus gavelsidor sattes sedan ihop med en 

gavel från vardera hus av de som står på fastigheten Krabban 13. Detta har 

gjort att den yta som är i kontakt med utomhusklimatet, alltså klimatskalet, har 

blivit betydligt mindre på de befintliga husen vilket givetvis har bidragit till 

energibesparingar. Hur mycket energi man har sparat på detta är däremot 

omöjligt att säga eftersom det inte finns någon statistik över vad 

energiförbrukningen var innan det nya flerbostadshuset byggdes. Men 

eftersom klimatskalet är ganska dåligt och ger upphov till stora 

transmissionsförluster har borttagningen av en fasad troligtvis gjort att 

energiförbrukningen idag är ganska mycket lägre än vad den var förr. I bilaga 

4 finns en situationsplan över fastigheterna idag. Där kan man se hur de är 

utformade och hur de sitter ihop. 

 

 
Figur 4.3: Bild över sammankopplingen av de två fastigheterna. 

 

Båda fastigheterna ägs idag av Helsingborgshem och de har inte utfört några 

byggnadstekniska energieffektiviserande åtgärder sedan dess att 

flerbostadshuset på fastigheten intill byggdes. Detta betyder inte att 
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Helsingborgshem inte jobbar aktivt med att energieffektivisera sina byggnader 

utan på just denna fastigheten har de än så länge endast använt sig av andra 

åtgärder som inte har med klimatskalet att göra. 

 

En åtgärd som Helsingborgshem har utfört som inte bara har sänkt 

energiförbrukningen på denna fastigheten utan i stort sett alla deras fastigheter 

är att de 2008 byggde en egen värderstation. En väderstation mäter rådande 

väderleksförhållanden i form av regn, luftfuktighet, sol, vindhastighet, 

vindriktning och lufttemperatur.  

 

Genom att ha full kontroll över rådande väderleksförhållanden skapas det nya 

möjligheter att ha kontroll över och anpassa den framledningstemperatur som 

varmvattnet i fjärrvärmesystemet behöver ha för att uppfylla komfortkraven.  

Man använder sig alltid av utomhustemperaturen när man bestämmer hur hög 

temperaturen ska vara på de varmvatten som levereras med hjälp av 

fjärrvärmen till radiatorerna i husen. För varje grad som man sänker 

framledningstemperaturen från fjärrvärmen så sparar man givetvis energi. 

Med hjälp av väderstationen kan man passa på att spara energi t.ex. när man 

har solinstrålning. En kall vinterdag då solen är framme kan man sänka 

framledningstemperaturen med ett par grader jämfört med de dagar då solen 

står i moln. Dessutom kan temperaturen anpassas efter både vindhastighet och 

vindriktning. För att effektivisera systemet så mycket som möjligt är det 

därför viktigt att man känner till hur känsliga olika hus är mot vind, hur väl 

dem kan tillgodose sig av solinstrålning och hur snabbt de påverkas av att 

utomhustemperaturen förändras. 

 

Med hjälp av väderstationen kan man utgå från verkligheten istället för att 

behöva gå efter väderprognoser som förutspår vädret och som inte alltid 

stämmer. 

 

För att kunna utnyttja sig av denna väderstation har man därför bytt ut styr- 

och reglerutrustningen i fastighetens undercentral för fjärrvärmen så att den 

går att koppla upp till väderstationen och deras huvuddator för energistyrning. 

Genom att sedan arbeta med att justera in värmesystemet och med hjälp av 

energistyrningen ställa in de kurvor som anpassar framledningstemperaturen 

på fjärrvärmen, har man lyckats få ner fastighetens specifika 

energiförbrukning markant. 

 

Andra saker som man har gjort med Krabban 13 är: 

 Bytt ut gamla radiatortermostater. 

 Bytt ut strålsamlare och duschmunstycken. 

 Vanliga glödlampor har bytts ut till energieffektivare alternativ i form 

av lågenergilampor. 
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Dessutom har fastigheten energideklarerats och energistatistikprogram har 

införskaffats för att ha koll på energiförbrukningen i fastigheten. 

 

4.5 Energianvändning och energideklaration 

Med hjälp av ett energistatistikprogram har Helsingborgshem som sagt haft 

möjligheten att föra statistik över hur stor energiförbrukning husen på 

fastigheten Krabban 13 har. I Bilaga 5 finns fullständiga tabeller med 

normalårskorrigerade värden på fastighetens fjärrvärme- och elförbrukning. 

Dessa värden har sammanfattats i följande tabell: 

 
Tabell 4.1: Sammanfattning över fastighetens fjärrvärme- och elförbrukning de senaste 

åren. 

Årtal 2007 2008 2009 2010 

Fjärrvärmeförbrukning (kWh) 441 591 436 811 351 423 378 732 

Fastighetselsförbrukning (kWh) 23 018 21 347 18 735 19 735 

 

Som sagt installerade Helsingborgshem sin väderstation 2008 och som man 

kan se sänktes fjärrvärmeförbrukningen kraftigt redan 2009 vilket förklarar att 

den investeringen gjorde stora energibesparingar, säkerligen inte bara på 

denna fastigheten utan på hela Helsingborgshems fastighetsbestånd. En 

normalårskorrigering stämmer inte alltid till hundra procent och med tanke på 

att vintern 2010 var extremt kall gjorde det att fjärrvärmeförbrukningen 2010 

var någon högre än vad den var 2009.  

 

Med hjälp av att veta om hur mycket en fastighet förbrukar av fjärrvärme och 

fastighetsel kan man räkna ut hur stor specifik energianvändning fastigheten 

har eftersom hushållselen inte ingår i den specifika energianvändningen.  

 

Eftersom båda husen på fastigheten använder sig av en gemensam 

fjärrvärmecentral är alltså de siffror som angivits en total förbrukning för båda 

husen. För att få fram den specifika energiförbrukningen för ett hus måste man 

därför först dividera den sammanlagda förbrukningen av fjärrvärme och 

fastighetsel på två, innan man dividerar denna förbrukning på ett hus Atemp. 

 

På detta sätt beräknades energiförbrukningen 2007 till 169 kWh/m
2
 per hus. 

Efter det att väderstationen byggdes 2008 samtidigt som de har sparat energi 

genom att byta ut radiatortermometrar, sparat varmvatten genom att byta till 

snålare komponenter och sänkt fastighetselen genom att byta ut belysning till 

energieffektivare alternativ, har den specifika energianvändningen sänkts till 

145 kWh/m
2
. Med tanke på att huset är relativt gammalt och består av ett 

klimatskal helt utan isolering så anses energianvändningen ligga förvånansvärt 
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nära det nybyggnadskrav som idag ligger på 110 kWh/m
2
 i den klimatzon som 

husen befinner sig i. Detta är ett bevis på att Helsingborgshem är väldigt 

energimedvetna och ständigt arbetar med att effektivisera deras fastigheter 

utifrån de förutsättningar som ställs genom husens uppbyggnad. 

 

En annan anledning till att den specifika energianvändningen för just dessa 

byggnaderna är väldigt låga är att husen innehåller ganska stora ytor av Atemp 

där temperaturen inte är 21°C utan istället 15-18°C, t.ex. i källare och 

trapphus.  

 

Man kan därför diskutera om det egentligen är rimligt att använda sig av Atemp 

när man ska beräkna den specifika energiförbrukningen eftersom det i vissa 

byggnader kan skilja mycket på Atemp och BOA + LOA och utrymmen där det 

inte ställs samma krav på inomhusklimatet kan få byggnaden att verka 

energisnålare än vad den egentligen är. Om man istället räknar ut 

energianvändningen på den yta i byggnaderna som håller 21°C skulle 

energiförbrukningen istället vara närmare 200 kWh/m
2
, år, vilket är ungefär 40 

% mer. Men eftersom BBR än så länge utgår från Atemp så är det den arean 

man får gå efter. 

 

I den energideklaration som utfördes på fastigheten i januari 2009 är den 

specifika energianvändningen satt till 170 kWh/m
2
 per hus. Detta beror på att 

de har utgått ifrån de värden som fanns på fjärrvärmeförbrukningen från 2007 

eller 2008 som alltså var innan dess att väderstationen sattes i bruk. 

 

Med hjälp av de ritningar och de tekniska beskrivningarna som finns över 

husen har det i energiberäkningsprogrammet Isover Energi 3 skapats en mall 

över huset som sedan har simulerat fram en energiförbrukning. Denna 

specifika energianvändning beräknades då fram till att vara 144 kWh/m
2
. Det 

är väldigt många parametrar som förs in i programmet som påverkar 

energiförbrukningen och man kan alltid räkna med en viss felmarginal, därför 

anses det simulerade värdet vara väldigt bra eftersom det skiljer sig med 1 

kWh/m
2
 från dagens uppmätta förbrukning på 145 kWh/m

2
. I Bilaga 6 

redovisas det resultat som erhölls genom användningen av 

energiberäkningsprogrammet. 

4.6 Effektiviseringsförslag 

Eftersom båda byggnaderna på fastigheten Krabban 13 ser exakt likadana ut 

och har samma specifika energianvändning kommer de 

effektiviseringsåtgärder som tas fram som förslag gälla båda byggnaderna. 

Efter att ha granskat det undersökta objektets uppbyggnad har det sedan valts 

åtgärder som verkar vara aktuella utifrån de förslag som presenterades i 

kapitel 3. 
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4.6.1 Rekommendationer från energideklarationen 
Eftersom det finns en skyldighet att energideklarationen ska innehålla förslag 

till åtgärder som måste vara kostnadseffektiva kan man börja med att kolla på 

vad den har att säga. I energideklarationen finns det däremot endast ett förslag 

och den har klassats som en installationsteknisk åtgärd. Denna åtgärd beskrivs 

på följande sätt: 

”Utbyte av befintlig till en energieffektiv pump med tryckstyrning samt 

injustera värmesystemet.” 

Denna åtgärd sägs minska energianvändningen med 24923 kWh/år. Eftersom 

de två husen använder sig av samma fjärrvärmecentral måste denna besparing 

först divideras med två och sedan divideras med Atemp för att få en uppfattning 

om hur mycket energi man sparar. Detta motsvarar då ungefär 9 kWh/m
2
, år. 

 

4.6.2 Klimatskalet 
När en byggnad som i detta fall har ett väldigt dåligt klimatskal, helt utan 

isolering och med fönster som har väldigt dåliga u-värden kan man redan vid 

väldigt tunna skikts tilläggsisolering spara väldigt mycket energi.  

 

Att tilläggsisolera vindsbjälklaget anses vara en ganska enkel åtgärd. Men som 

tidigare har nämnts är det viktigt att detta utförs på rätt sätt. Se till att 

ventilationen vid takfoten inte sätts igen och att vindsbjälklaget är helt tätt så 

att det inte uppstår fuktproblem.  

 

Enligt Isover Energi 3 skulle en tilläggsisolering av det befintliga 

vindsbjälklaget med lösull resultera i följande energibesparingar och 

förändringar i u-värde: 

 
Tabell 4.2: U-värdes förändringar och energibesparingar vid tilläggsisolering av 

vindsbjälklaget. 

U-värde [W/m
2
·K] 1,0 0,27 0,10 0,08 

Tilläggsisoleringstjocklek [mm] 0 100 300 400 

Energibesparing [kWh/m
2
, år] 0 17 21 22 

 

Som man kan se sker det relativt stora energibesparingar redan vid 100 mm 

tilläggsisolering av den enkla anledningen att vindsbjälklaget inte har någon 

isolering alls sedan tidigare och u-värdet är väldigt högt. Men man ser även att 

effektiviteten avtar allt eftersom tjockleken blir större. Det är alltså en fråga 

om utrymme och investeringskostnader när man bestämmer hur tjock man 

väljer att lägga isoleringen. 

 

Om man vill tilläggsisolera ytterväggarna kan det antingen ske genom 

utvändig isolering eller invändig isolering. För att bevara husets karaktär och 
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inte ändra dess utseende så att stadsarkitekten inte har någon synpunkt måste 

man därför först fästa isoleringen på den befintliga putsen om man inte väljer 

att riva ner den och sedan utföra en ny likadan puts utanpå tilläggsisoleringen. 

Här är det en stor fördel att husen inte har några balkonger eftersom det både 

underlättar arbetet och ser till att hela ytterväggen får isolering och att det inte 

bildas några genomgående köldbryggor vid genomgående bjälklag. En 

utvändig tilläggsisolering resulterar däremot i att både fönster och dörrar blir 

indragna i fasaden.  

 

Att tilläggsisolera utvändigt skulle resultera i följande energibesparingar och 

förändringar i u-värde av ytterväggen: 

 
Tabell 4.3: U-värdes förändringar och energibesparingar vid utvändig tilläggsisolering 

av ytterväggen. 

U-värde [W/m
2
·K] 1,25 0,28 0,20 0,17 

Tilläggsisoleringstjocklek [mm] 0 100 150 180 

Energibesparing [kWh/m
2
, år] 0 41 44 46 

 

Om man istället väljer en invändig tilläggsisolering kan man inte isolera hela 

ytterväggen utan mellanbjälklag, innerväggar och fast inredning mot 

klimatskalet skapar köldbryggor eftersom isoleringen inte kan täcka dessa 

ytor. Vid invändig isolering blir den befintliga ytterväggen betydligt kallare 

och det kan i vissa fall uppstå frostskador. De byggnader som har undersökts 

är uppbyggda av ett Helsingborgstegel vilket sägs vara av väldigt hög kvalitet 

och ska vara väldigt frosttåligt. Trots att det bildas en hel del köldbryggor vid 

invändig isolering så kan man ändå göra relativt stora energibesparingar 

eftersom ytterväggen inte har någon isolering alls i nuläget. Man vill däremot 

inte tilläggsisolera för mycket invändigt eftersom det stjäl invändig 

bostadsarea. Men en invändig tilläggsisolering på 100 mm kan på dessa hus 

trots allt spara 28 kWh/m
2
, år 

 

De ursprungliga fönsterna är fortfarande i väldigt bra skick och det är därför 

inte ekonomiskt att byta ut dessa till nya energieffektiva alternativ men det 

kan ändå vara intressant att veta hur mycket energi man skulle spara på detta. 

Att byta ut samtliga fönster med u-värdet 2,7 W/m
2
·K till nya energieffektiva 

fönster med u-värdet 0,9 W/m
2
·K skulle resultera i en energibesparing på 27 

kWh/m
2
, år. 

 

I kapitel 3 berättades det om andra alternativ för att förbättra u-värden på 

fönster. Genom olika renoveringar kan u-värdena sänkas ordentligt. Kvaliteten 

på de befintliga fönsterna anses vara tillräckligt bra för att det ska vara värt att 

utföra en renovering och uppdatering och det finns inga tecken på röta som 
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skulle kunna innebära att nyrenoverade fönster skulle få en förkortad 

livslängd. 

 

Genom att byta ut den innersta rutan mot ett energiglas som är belagt med ett 

lågemissionsskikt kan u-värdet sänkas från 2,7 W/m
2
·K till 1,9 W/m

2
·K. Ett 

annat alternativ är att byta ut den innersta rutan mot en tvåglas isolerruta med 

ett lågemissionsskikt som dessutom är fyllt med en argongas. Detta kan sänka 

u-värdet enda ner till 1,3 W/m
2
·K. 

 

Hur mycket energi man sparar på de olika fönsteråtgärderna om de skulle 

utföras på det undersökta objektet, sammanfattas i följande tabell: 

 
Tabell 4.4: Energibesparingar utifrån de U-värden på fönster som erhålls vid 

renoveringar och utbyte. 

U-värde [W/m
2
·K] 2,7 1,9 1,3 0,9 

Energibesparing [kWh/m
2
, år] 0 10 17 22 

 

Eftersom Helsingborgshem redan har jobbat en hel del med installation-, styr- 

och reglertekniska åtgärder så finns det inte så jätte mycket mer kan man 

jobba med inom dessa områden. Eftersom temperaturerna i lägenheterna är 

relativt jämna och håller sig omkring 21°C kan man inte sänka 

inomhustemperaturerna mer och det lönar sig troligtvis inte med att installera 

individuell mätning.  

 

Om man trots allt vill göra en istallationsteknisk åtgärd som kan spara väldigt 

mycket energi så ska man ta en titt på ventilationssystemet. Enligt Isover 

Energi 3 kan man genom att uppgradera självdragssystemet till ett till- och 

frånluftssystem med en värmeväxlare på 85 % spara 31 kWh kWh/m
2
, år. 

Detta är däremot ingen lätt åtgärd. Förslagsvis kan man utföra tre till- och 

frånluftssystem per hus där varje trapphus förses med ett FTX-aggregat. Om 

de befintliga frånluftskanalerna i murstocken är i bra skick och tillräckligt täta 

kan dessa fortsätta att användas som frånluftskanaler, annars får man först 

utföra åtgärder som ser till att de blir täta. Däremot måste man dra nya 

tilluftskanaler. Vertikalt kan detta ske i trapphusen. Eftersom de sopnedkast 

som byggdes på 1960-talet inte längre används är detta utrymme användas 

utmärkt till den vertikala rördragningen. Däremot måste det ske håltagning i 

samtliga lägenheters innerväggar för horisontell rördragning. Detta anses 

däremot kunna göras utan att det sker någon större minskning av 

lägenheternas boendearea. 

 

När man har ett till- och frånluftsystem vill man dessutom att klimatskalet ska 

vara så tätt som möjligt. I dagens läge är klimatskalet relativt otätt för att tilluft 

tas in genom otätheter i klimatskalet. En eventuell tätning av klimatskalet vid 
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byte av ventilationssystem skulle därför leda till ytterligare energibesparingar i 

storleksordningen 15 kWh kWh/m
2
, år. 

 

Det lättaste sättet att göra ett klimatskal tätare är att utföra det samtidigt som 

man tilläggsisolerar. Om man t.ex. skulle göra en utvändig tilläggsisolering 

med 180 mm och vindsbjälklaget med 400 mm, samtidigt som man gör 

väggen tätare och installerar ett FTX-system med en verkningsgrad på 85 % 

kan man alltså sammanlagt spara oerhört mycket energi: 

 
Tabell 4.5: Ett åtgärdspaket som skulle leda till en energiförbrukning långt under 

nybyggnadskrav. 

Åtgärd Energibesparing [kWh kWh/m
2
, år] 

Utvändig tilläggsisolering 180 mm 46 

Tilläggsisolering vind 400 mm 22 

FTX-system med 85 % värmeväxling 31 

Tätning av klimatskal 15 

Sammanlagd energibesparing 114 

Ny energiförbrukning 30 

 

I verkligheten är det däremot mer komplext än såhär och man kan inte direkt 

summera de enskilda åtgärdernas energibesparingar och anta att det som 

återstår blir den nya energiförbrukningen. Att utföra en åtgärd kan påverka 

effektiviteten av en annan åtgärd och därför måste man i Isover Energi 3 

utföra alla åtgärder på en gång och på så sätt simulera en ny 

energiförbrukning. Dessutom måste man räkna med att fastighetselen ökar 

markant eftersom ett FTX-system drar en hel del el. Med dessa saker i åtanke 

simulerade Isover Energi 3 ut den nya specifika energianvändningen efter 

detta åtgärdspaket till ungefär 50 kWh kWh/m
2
, år.  

 

Det är alltså möjligt att med hjälp av olika åtgärder erhålla en specifik 

energianvändning som är en bra bit under nybyggnadskraven även på 

byggnader som är 70 år gamla.  

 

4.7 Lönsamhetsbedömning 

Att göra lönsamhetsberäkningar på energibesparande åtgärder kan göras på 

olika sätt. De parametrar som är direkt avgörande för om en åtgärd blir lönsam 

är investeringskostnader, energibesparing, rådande energipriser och 

livslängden på åtgärden.  

 

Investeringskostnaderna kan skilja sig väldigt mycket. En och samma åtgärd 

kan få två helt olika kostnader beroende på vilka leverantörer man väljer, hur 

mycket av arbetet man utför själv, etc. Om det är väldigt stora områden som 
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ska åtgärdas och det krävs mycket material kan man i vissa fall få reducerade 

priser jämfört med om det bara är en liten yta som ska åtgärdas. 

 

I många fall räcker det dessutom inte med att endast räkna på de kostnader 

som själva investeringen utgör. Om man t.ex. ska göra invändiga åtgärder som 

kräver tillträde till lägenheterna måste man dessutom räkna på de ekonomiska 

förluster som uppstår om man t.ex. måste tömma lägenheterna på de 

hyresgäster som betalar hyra. Då blir genast även tidsåtgång en avgörande 

faktor.  

 

Helsingborgshem köper fjärrvärme från Öresundskraft och deras avtal ligger 

på 38,75 öre/kWh under tidsperioden 1/5 – 30/9 och 56,80 öre/kWh under 

årets resterande dagar. I de beräkningar som har utförts har det därför använts 

ett genomsnittspris och det blir då ungefär 48 öre/kWh eller 0,48 kr/kWh.  

 

Energipriserna ändras hela tiden och trots att man inte vet hur mycket de 

kommer att ändras så kan man säkert säga att de åtminstone inte kommer bli 

billigare i framtiden. Detta gör att vissa energibesparande åtgärder som idag 

inte anses vara effektiva, kan värderas på ett helt annat sätt i framtiden när 

energipriserna har stigit.  

 

Att tilläggsisolera vindsbjälklaget som har en yta på 359 m
2
, 

lönsamhetsbedöms på följande sett, både material- och arbetskostnader ingår: 

 
Tabell 4.6: Lönsamhetsberäkning vid tilläggsisolering av vindbjälklaget 

 (Adalberth & Wahlström, 2009). 

Åtgärd Ungefärlig 

kostnad 

(kr/m
2
) 

Investerings

kostnad (kr) 

Årlig 

energibesparing 

(kr) 

Återbetalningstid 

(år) 

Lösull 

300 

mm 

95  34 105 13 830 2,46 

Lösull 

400 

mm 

120 43 080 14 488 2,97 

 

Med hjälp av denna lönsamhetsbedömning kan man relativt lätt motivera till 

att det är värt att göra en investering och tilläggsisolera vindsbjälklaget 

eftersom investeringen har återbetalat sig redan efter 3 år. 

 

Att tilläggsisolera ytterväggen som tidigare nämnts ett ganska stort ingrepp 

och eftersom den yta som ska tilläggsisoleras är ganska stor blir det en stor 

investering. I de kostnader som redovisas ingår kostnader för det arbete som 
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krävs för rivning av befintlig puts, montering av ny isolering och puts, 

material och ställning som krävs för att utföra arbetet: 

 
Tabell 4.7: Lönsamhetsberäkning vid utvändig tilläggsisolering av ytterväggen 

(Adalberth & Wahlström, 2009). 

Åtgärd Ungefärlig 

kostnad 

(kr/m
2
) 

Investeringskos

tnad (kr) 

Årlig 

energibesparing 

(kr) 

Återbetalning

stid (år) 

Mineral

ull 150 

mm 

900 613 980 28 977 21,18 

Mineral

ull 180 

mm 

1 000 682 200 30 293 22,52 

 

Trots att återbetalningstiden är strax över 20 år för detta alternativ så beräknas 

livslängden för en tilläggsisolering i en yttervägg vara åtminstone 50 år. 

Dessutom är det högst troligt att energipriserna kommer att stiga inom de 

närmaste 20 åren vilken kan förkorta återbetalningstiden drastiskt. 

 

Endast genom att utföra dessa två åtgärder, tilläggsisolering på vindsbjälklaget 

och utvändigt av ytterväggen, som dessutom båda är ekonomiskt försvarbara, 

kan man alltså sänka den specifika energianvändningen till ungefär 80 kWh 

kWh/m
2
, år. Detta är en energianvändning som inte bara ligger under det krav 

som finns vid nybyggnation idag utan även det som kommer att börja gälla 

från och med 2012. 

 

En invändig tilläggsisolering med 100 mm mineralull skulle leda till årliga 

energibesparingar till ett ungefärligt värde av 18 500 kr. 

Investeringskostnaderna är inte alls lika stora som för en utvändig 

tilläggsisolering men det är betydligt svårare att göra en kalkyl över 

investeringen eftersom man måste in i alla lägenheter och på så sätt tvingas ta 

reducerade hyror beroende på hur lång tid själva ingreppet tar.  

 

Att byta ut eller renovera de befintliga fönsterna har väldigt olika 

investeringskostnader utifrån vilket alternativ man väljer. I de angivna 

kostnaderna ingår arbete för montering och demontering samt 

materialkostnaderna: 
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Tabell 4.8: Lönsamhetsberäkning vid renovering och utbyte av befintliga fönster 

(Adalberth & Wahlström, 2009). 

U-värde 

efter vald 

åtgärd 

(W/m
2
·K) 

Ungefärli

g kostnad 

(kr/m
2
) 

Investeringskos

tnad (kr) 

Årlig 

energibesparing 

(kr) 

Återbetalning

stid (år) 

0,9 6 000 1 216 800 14 488 83,99 

1,3 1 350 273 780 11 196 24,45 

1,9 675 136 890 6 586 20,78 
 

Nya fönster som är aluminiumbeklädda beräknas ha en livslängd på cirka 50 

år därför kan man direkt säga att det inte är ekonomiskt att byta ut de 

befintliga fönsterna mot nya, energisnåla.  De befintliga fönsterna har dock 

suttit på husen i 70 år och är fortfarande i bra skick. Med en återbetalningstid 

på 20-25 år kan man därför diskutera om en renovering av fönsterna är ett bra 

alternativ eller om man kanske ska satsa på andra energieffektiviserande 

åtgärder istället. 

 

Det har inte gjorts någon investeringskalkyl över vad det skulle kosta att bygg 

om ventilationssystemet till ett FTX-system för detta anses vara för 

tidskrävande och komplicerat för att genomföras inom en rimlig tidsram. 

Eftersom alla hus är unika finns det inga färdiga mallar man kan utgå ifrån när 

det gäller dimensionering och utformning av systemen. Detta gör att det till 

och med är svårt för de företag som utför ombyggnaden att lämna ut offerter 

över installation och materialkostnader.  

 

Det är väldigt många komponenter som ska ingå i ett FTX-system och när 

man dessutom utgår från ett självdragssystem finns det ännu fler saker man 

måste ha i åtanke och som ska vara med i kostnadskalkylen. Prisuppgifter kan 

dessutom variera väldigt mycket beroende på vilken/vilka återförsäljare man 

väljer. Exempel på olika komponenter och utföranden som behöver ingå i 

kostnadskalkylen är: 

 Ventilationsaggregat 

 kanaler 

 Tilluftsdon 

 Ljuddämpare 

 Spjäll 

 Brandutrustning 

 Monterings material 

 Håltagning 

 Isolering 

 Inklädnad 
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 Injustering 

 

Man måste dessutom uppskatta hur tidskrävande hela utförandet är och hur 

mycket pengar man skulle förlora på hyresintäkter. Trots att det är en 

komplicerad installation finns det idag exempel på hus som har genomfört 

ombyggnader av ventilationssystem från självdrag till FTX som har lönat sig. 

Det är också viktigt att tänka på att komforten i dessa husen har ökat markant. 

Denna komfortökning kan man däremot inte sätta något ekonomiskt värde på. 

 

4.8  Slutdiskussion 

Energianvändningen för de hus som står på fastigheten Krabban 13 i 

Helsingborg är idag 145 kWh/m
2
 och år. Trots att detta är en siffra som är en 

bra bit över det krav som ställs vid nybyggnation så är det trots allt en siffra 

som inte är särskilt hög med tanke på att byggnaderna är 70 år gamla och har 

ett väldigt dåligt klimatskal. Anledningen till detta är att fastighetsägaren, 

Helsingborgshem, har arbetat hårt med att sänka energiförbrukningen i deras 

fastigheter, framförallt genom att göra installationstekniska och styr- och 

reglertekniska åtgärder.  

 

Om man vill sänka den specifika energianvändningen ännu mer på 

byggnaderna är det framförallt klimatskalet man ska arbeta med att förbättra 

genom tilläggsisoleringar och det finns ekonomiskt försvarbara alternativ som 

lyckas sänka energianvändningen under de nybyggnadskrav som finns idag. 

 

Men när man som Helsingborgshem har 12300 lägenheter, fördelade på 

väldigt många fastigheter måste man däremot titta ur ett större perspektiv när 

man väljer vilka fastigheter man ska energieffektivisera och med vilka 

åtgärder. Vad vill man få ut av fastigheten? 

 

Om man börjar med att kolla på fastighetens geografiska placering så är de 

södra delarna av Helsingborg inte särskilt attraktiva idag. Men efterhand som 

Helsingborgs stad arbetar med att utveckla och förtäta de södra centrala 

delarna och genom projektet H+ försöker binda samman de södra stadsdelarna 

med den centrala staden kan områden där fastigheten befinner sig bli ett allt 

mer attraktivt område. Ett mer attraktivt område skapar nya möjligheter att ta 

ut högre hyreskostnader. 

 

För att man ska kunna ta ut högre hyror krävs det förutom ett attraktivt område 

även att kvaliteten på lägenheterna är hög och att komforten är bra samtidigt 

som inredningen är fräsch. Det har tyvärr inte givits någon möjlighet att ta sig 

in i lägenheterna för att se hur bra kvaliteten på inomhusmiljön är, men med 

tanke på att det är gamla självdragsventilerade hus och att det inte finns några 
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uppgifter om att det har utförts någon form av invändig renovering de senaste 

årtiondena kan man ganska säkert utgå ifrån att inomhusmiljön helt klart kan 

förbättras.  

 

Om fastigheten i framtiden skulle växa fram till att hamna i ett mer attraktivt 

område kan det därför bli mycket lättare att motivera utförandet av 

energieffektiviserande åtgärder samtidigt som man utför en mer omgående 

invändig renovering av fastigheten. Detta skulle leda till att man kan ta ut helt 

nya hyror. Då kan det t.ex. vara aktuellt att bygga om självdragsventilationen 

till ett FTX-system som inte bara sparar väldigt mycket energi utan även 

bidrar till ett mycket bättre och mer lättanpassat inomhusklimat.  
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6 Bilagor  

6.1 Bilaga 1: Energideklaration 
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6.2 Bilaga 2: Originalritningar från 1944 

6.2.1 Lägenhetsplanlösningar 
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6.2.2 Källare 
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6.2.3 Vind 
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6.2.4 Fasader 
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6.3 Bilaga 3: Lägenhetsplanlösningar efter renovering 1967 
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6.4 Bilaga 4: Situationsplan 
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6.5 Bilaga 5: Energiförbrukning 

6.5.1 Fjärrvärmeförbrukning. 
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6.5.2 Fastighetselförbrukning 
 

 
  



 

 

75 

6.6 Bilaga 6: Isover Energi 3 
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