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Abstract 

The EU's major objective for 2030 is reduced emissions of greenhouse gases by 40 % 

compared with 1990, increased share of renewable energy by at least 27 % of total energy 

consumption and to increase energy efficiency by 27 %. 

Energy use in our buildings has a major environmental impact hence the Government has 

decided on stimulation of energy efficient new construction and measures by supporting 

municipalities in their efforts to make energy efficient refurbishment in the 1960s building 

stock. Different grants are an incentive, and Sweden's municipalities have a golden opportunity 

to invest and try new energy technology solutions for renovation in residential buildings. 

FABO, Falkenbergs Bostads AB, is a municipal housing company managing 2,500 apartments 

and 64,000 m² of premises in and around Falkenberg municipality. The company has started an 

energy project for energy efficient renovation of apartment blocks at the Sloalyckans area in 

Falkenberg. 

The thesis describes the energy efficiency performed in the first renovated building at 

Sloalyckan, house F, and examines the energy measures taken. Based on the analysis the next 

building to be renovated, House H, is examined and possible measures investigated. Energy 

calculations have been made for an energy balance of house H that is of the same shape and 

size as house F. From these facts, possible measures are developed for energy efficiency, 

utilizing the experiences gained from house F.  

The work is based on data collection from both house F and house H, literature studies on 

energy issues, and interviews with a project manager, an energy advisor, an operational 

technician, and the dwellers. References such as the Energy Agency, the Swedish 

Environmental Protection Agency, laws and regulations i.e. BBR, have also been useful for 

equations, calculations and estimations, connected to energy issues. 

The renovation of house F included installation of an air/water heat pump, but not any 

additional insulation of exterior walls. Nevertheless, the energy performance in house H can be 

improved and decreased from 104.02 kWh/m2 to 69.72 kWh/m2, and the mean value of heat 

transfer can drop from 0.68 W/m2K to 0.35 W/m2K. 

A combination of added insulation for walls and attic, windows with lower U-value, heat 

recovery of exhaust air possibly connected to a heat pump; district heating and solar panels 

could be one energy efficient combination for house H, and all the other buildings at 

Sloalyckan according to the analysis of the calculations performed. 



 

  



Sammanfattning 

EU:s mål för energi- och klimatområdet till 2030 är att reducera utsläppen av växthusgaser 

minst 40 % jämfört med 1990, öka andelen av den förnybara energin med minst 27 % av den 

totala energianvändningen och ökad energieffektivisering med minst 27 %. 

Energianvändningen i våra bostäder, lokaler och andra byggnader har en stor miljöpåverkan 

genom bland annat uppvärmning, användning av varmvatten, el, generering och hantering av 

avfall. Regeringen har därför beslutat att stimulera energieffektiv nybyggnation och att ge stöd 

till kommuner för att energieffektivisera 1960-talets flerbostadshus. Olika stöd och bidrag 

fungerar som incitament och Sveriges kommuner har därigenom ett gyllene tillfälle att 

investera och pröva nya energitekniklösningar för renovering och ombyggnad av äldre 

bostadsbebyggelse.  

FABO, Falkenbergs Bostads AB, är ett kommunalt bostadsbolag som förvaltar 2 500 

lägenheter och 64 000 m² lokaler runt om i Falkenbergs kommun. Bostadsbolaget hade startat 

ett projekt för energieffektiv renovering av flerbostadshus och har börjat med området 

Sloalyckan. 

Det här examensarbetet beskriver den energieffektivisering som genomförts i samband med 

renoveringen av den första byggnaden i området Sloalyckan, hus F, och granskar de åtgärder 

som gjordes där. Utifrån denna analys undersöks också energianvändning och möjliga åtgärder 

i nästa flerbostadshus som ska renoveras, hus H, som är av samma typ, form och storlek som 

hus F. En rad energiberäkningar har genomförts för hus H för att få fram en energibalans 

baserad på byggnadens skick och energianvändning samt de boendes energianvändning. 

Utifrån dessa fakta lyfts möjliga åtgärder fram för energieffektivisering där erfarenheterna från 

hus F tas tillvara. 

Examensarbetet bygger på insamling av data för de båda flerbostadshusen hus F och hus H, 

litteraturstudier i energifrågor samt intervjuer med en projektledare, en energirådgivare, en 

drifttekniker och boende. Referenser som Energimyndigheten, Naturvårdsverket, lagar och 

regler som BBR etc. har också varit till en hjälp när det gällt energiekvationer för beräkningar 

och antaganden som berört tillförd, avgiven och använd energi. 

Energiprestandan i hus H kan förbättras och sjunka från 104,02 kWh/m2 till 69,72 kWh/m2, 

medan den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten kan sjunka från 0,68 W/m2K till 

0,35 W/m2K. 

Enligt energiberäkningar för hus H, skulle en kombination av isolering av yttervägg och tak, 

byte av fönster, installation av ett värmeåtervinningsaggregat, frånluft/vatten värmepump, 

fjärrvärme och solvärmeteknik vara en bra lösning för att energieffektivisera hus H och alla de 

andra byggnaderna i området som står inför en renovering.
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1 Inledning 

Världens klimat håller på att förändras i högre takt på grund av ökade utsläpp av växthusgasen 

koldioxid. Koldioxid kommer från den användning av de fossila bränslen som naturgas, kol, 

olja, diesel och bensin. Detta leder till uppvärmning av jorden med svåra klimatförändringar 

som märks i form av översvämningar, torka och svåra väderförhållanden. Många människor 

påverkas indirekt i form av stigande priser på livsmedel, svält, svåra konflikter och migrations 

problem. 

Klimatkonferens som ägde rum mellan den 30 november och 12 december 2015 i Paris, 

resulterade till ett globalt rättsligt bindande avtal. Målet är att minska utsläppen av 

växthusgaser och begränsa uppvärmningen till under 2 °C, helst till 1,5 °C. Länderna som är 

mest utsatta ska få ekonomisk hjälp av de rikare länderna. Biståndet är ca 100 miljarder US-

dollar per år från år 2020 och fem år framåt.1 

Dessutom satte EU viktiga mål inför 2030 såsom att reducera minst 40 % av utsläppen av 

växthusgaser jämfört med 1990, öka andelen av den förnybara energin med minst 27 % i den 

totala energiförbrukningen och öka energieffektivitet med minst 27 %. Fram till år 2050 har EU 

planerat att de utvecklade länderna ska kämpa för att minska sina utsläpp med mellan 80 % och 

95 % jämfört med 1990. 

Alla sektorer är berörda då det gäller deras energianvändning och den genererade utsläppen av 

koldioxid, växthusgaser och skadliga ämnen för människor, djur och naturen. 

Energianvändning i våra bostäder, lokaler och byggnader har en stor miljöpåverkan genom, 

bland annat, uppvärmning, användning av hushållsapparater, användning av vatten och avlopp 

samt generering och hantering av avfall med mera.  

En optimal energianvändning och strävan efter energieffektivisering med nya tekniska 

lösningar kan medföra andra fördelar såsom lägre drift med mindre kostnader, god 

inomhusmiljö och högre fastighetsvärde. 

  

                                                                 
1 Regeringen, klimatmöte cop 21 i paris, 2015, info : http://www.regeringen.se/sveriges-regering/miljo--
och-energidepartementet/klimatmotet-cop21-i-paris/  (2017-02-07) 
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1.1 Bakgrund 

Bostadssektorns energianvändning har gått ner med ca 33 procent mellan 1970 och 2014, från 

ca 135 kWh/m2 till ca 90 kWh/m2. Detta tack vare energieffektivisering och utvecklingen som 

denna sektor har gått igenom under den perioden (Figur 1.1).  

 

Figur 1.1 : Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus, 

år 2014, fördelad efter byggår, [kWh/m2].2 

För att nå Sveriges energi- och klimatmål, måste vi öka takten i andelen som byggs och 

renoveras till lågenergibyggnader. Genom att gå med i ett energieffektiviseringsnätverk, kan 

företagen, förvaltare av byggnader och fastighetsägare få bidrag. De kommunala 

bostadsbolagen som vill minska sin energianvändning kan ingå i ett samarbete med Bebo som 

är ett nätverk av fastighetsägare med Energimyndigheten som finansiär. 3 

Falkenbergs kommun i samarbete med Bebo har ett pågående renoveringsprojekt av 

kommunens flerbostadshus. Projektet är det första i sitt slag för FABO (Falkenbergs bostads 

AB) och går ut på att energieffektivisera husen på Utmarksvägen vid Sloalyckans området i 

Falkenberg. Huset F som omfattar 18 lägenheter har renoverats och blev ett pilotprojekt. 

Energimyndigheten kommer att utvärdera projektet för att bevilja bidrag för 

energieffektiviseringen. Beslutet kommer vid årsskiftet 2017/2018. 

  

                                                                 
2Energimyndighet, energistatistik för flerbostadshus, 2015, rapport:  https://energimyndigheten.a-
w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5514 (2017-03-01) 
3 Bebo, om Bebo, allmänt: http://www.bebostad.se/om-bebo/ (2017-05-08) 
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Figur 1.2: Översikts bild på området Sloalyckan. (Eniro) 

1.2 Problemformuleringen 

Frågor som arbetet kommer att beröra är: 

● Vilka energieffektiviseringsåtgärder som vidtogs i F huset vid renoveringen? 

● Vad har flerbostadshuset H för energianvändning? Fyller den BBR kravet? Om den inte fyller 

BBR, vilka åtgärder måste vidtas?  

 

1.3 Syfte  

Syftet med mitt arbete är att ge en översiktsbild på en energieffektiv renovering av ett 

flerbostadshus, baserad på egna beräkningar och antagande. Arbetet kan vara ett underlag till 

det framtida renoveringsarbetet.  

1.4 Mål 

Målet är att presentera de åtgärder som vidtogs vid energieffektiviseringen i samband med 

renovering av hus F, samt kommer jag att kartlägga energianvändning i flerbostadshus H och 

beroende av egna energiberäkningar och analyser, kan alternativa åtgärder komma att föreslås. 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet ska i första hand fokusera dels på att lyfta fram de åtgärder man har vidtagits vid 

renoveringen av huset F, dels på att presentera de energimässiga beräkningarna baserade på 

tillgängliga insamlade data och vissa antaganden. Jag undersöker de åtgärder som kan vara 

energieffektiva för huset H, utan att ta hänsyn till den ekonomiska lönsamheten.  
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2 Metod 

Metoden som arbetet baserar sig på omfattar datainsamling kring huset F och huset H. F och H 

är bland de nio husen i området Sloalyckan som var byggda under 60 talet. 

Direktkontakt med projektledaren för det renoverade huset F, vart det första steg som togs för 

att få all information om de energieffektiviseringsåtgärder som vidtogs. Jag tog kontakt med 

energirådgivare som hjälpte mig med statistik angående el och värme i H huset. 

Kontakten med driftteknikern var nödvändig för att säkerställa information om driften i huset H 

och F. 

En intervju med boende i huset F och huset H var en liten pelare i arbetet för att lyfta fram 

boendes beteende, trivsel och upplevelser. 

Litteraturstudier som togs till hjälp var kursböcker, andra böcker i energifrågor och internet i 

olika domäner med säkra källor såsom Energimyndighet, Naturvårdsverket, BBR etc. Källorna 

var till stor hjälp när det gällde beräkningar och antaganden som berör exempelvis beräkningen 

av den bortförda energin och energiekvationer med mera. 

Utifrån egna beräkningar och antaganden kom man fram till olika resultat på husets prestanda 

och dess genomsnittliga värmegenomgångskoefficient som jämfördes med BBR krav och var 

grunden till de utvalda energieffektiviseringsåtgärderna. 

Bilder som användes i detta arbete är mest egna bilder, resten har jag fått tillstånd att använda. 

3 Teori 

Teorin handlar om regler, stöd för energianvändning i byggnader och energiberäkningar. 

3.1 Regler och stöd  

EU:s energieffektiviseringsdirektiv EED som röstades fram 2012 var ett slutreviderat direktiv 

av 2004/8/EC och 2006/32/EC, syftet är att energianvändningen ska minska i alla sektorer från 

tillverkning och distribution till slutlig användning. 

Regeringen beslutade den 8 december 2016 om en ändring i plan- och byggförordningen, PBF. 

Ändringen medför att det övergripande ramverket för nära-noll-energi-byggnader nu är 

definierat. Den ändrade förordningen träder i kraft den 1 april 2017. 

Enligt artikel 9 i direktivet om byggnaders energiprestanda 2010/31/EU ska medlemsstaterna se 

till att: 

• Alla nya byggnader senast den 31 december 2020 är nära-noll-energi-byggnader 

• Nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter är nära-noll-energi-

byggnader senast den 31 december 2018. 

För byggsektorn har EU:s direktiv olika styrmedel såsom byggregler, energideklarationer och 

byggnaders energiprestanda som antogs för att främja en förbättring av energianvändning i 

byggnader. 
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Det ställer minimikrav på byggkonstruktioner och inomhusklimatet som omfattar 

energianvändning för uppvärmning, varmvatten, nedkylning, ventilation och belysning.4 

3.1.1 BBR:s regler för bostäder  

Kraven på ventilationsflödet i en bostad beskriver hur snabbt en luftväxling i en byggnad ska 

styras. Ventilationsflödet beror på byggnadens yta, typ av byggnad och antal personer som 

ryms i byggnaden. Till exempel ska luftomsättningen i en bostad inte understiga 0,5 

rumsvolymer per timme (RV/h). Omsättningen kallas också det specifika luftflödet (m3/s). 

Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter luft per sekund och per kvadratmeter (l/s per m2) 

golvarea och 4 l/s per person. Skillnaden mellan den absoluta luftfuktigheten inne i bostaden 

och ute bör inte överstiga 3 g fukt/ m3 luft. 

Kravet, 6:251 om ventilationsflöde, på det lägsta uteluftsflöde och som motsvarar 0,35 l/s och 

per golvarea i kvadratmeter. 

Frånluftsflödet måste vara större än uteluftsflödet med ca 10 % för att skapa ett svagt 

undertryck i bostaden, vilket i sin tur innebär att risken för fukt inomhus minskar, annars 

tränger fukten in i väggar, golv och tak. Detta resulterar till att den fuktiga luften kondenserar 

och skapa fuktskador i byggnaden.5 , (Nevander, Fukthandbok) och (Warfvinge). 

Minimikraven enligt BBR för frånluften hittar man i tabell 3.1 nedan.6 

  

                                                                 
4 Boverket, Nära noll energibyggnader i Sverige, 2017,allmänt: 
http://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/nara-nollenergibyggnader-i-sverige/ (2017-02-09) 
5 Boverket, författningssamling, BFS till och med 2016 :13, Avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö, pdf: 
http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_2011
-6.pdf  (2017-02-09) 
6 Boverkets, författningssamling, BFS, BBR 94:3, Peter Rosé, 1995 pdf:  
http://www.boverket.se/contentassets/3108c5069a60495380949c906e9c6f0b/bbr-3-ovk.pdf (2017-02-09) 
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Tabell 3.1: BBR minimikrav för frånluftsflöde (Boverket BFS 1995:17) 

 

Ett annat krav hittar man i avsnitt 9:2 bostäder och lokaler. Där begränsas energianvändningen 

genom kraven på val av konstruktionsdelar som har lägre genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficienten som anges i tabeller 9:21 a, 9:21 b, 9:22a, 9:22 b, 9:23 a, 9:23 

b, 9:24 a och 9:24 b. 

Um=
∑  𝑛

𝑗=1 𝑈𝑗 𝐴𝑗   +∑  𝑚
𝑘=1 𝐿𝑘 𝛹𝑘   +∑  

𝑝
𝑖=1  𝜒 𝑖  

𝐴𝑜𝑚𝑠
      [W/m2K]  (1) 

𝐿𝑘 : Den linjära köldbryggans längd mot uppvärmd inneluft   [m] 

𝛹𝑘: Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggor  [W/mK] 

𝜒 𝑖: Värmegenomgångskoefficienten för punktköldbryggor   [W/K] 

𝑈𝑗 : Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel    [W/m2K] 

Aj: Area yta mot uppvärmd inneluft för byggnadsdel   [m2] 

Aoms: Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft och avser 

byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark 

eller mot delvis uppvärmda utrymmen. 7 

Byggnadens energianvändning är dess energibehov av köpt energi för värme, varmvatten och 

fastighetsenergi. Fastighetsenergi är byggnadens driftenergi såsom belysning i trappuppgångar, 

driftel för fläktar, motorer, styr- och reglerutrustning och cirkulationspumpar. 

Specifik energianvändning är byggnadens energianvändning fördelat på Atemp i kWh/m2 och år.  

                                                                 
7 Warfvinge, C., Dahlblom, M. (2014). Projektering av VVS-installationer Studentlitteratur AB, Lund  
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Enligt BBR ”ska energianvändningen normalårskorrigeras utifrån skillnaden mellan klimatet på 

orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den period då byggnadens 

energianvändning mättes. Ett normalår är medelvärdet av utomhustemperatur under en längre 

tidsperiod. Kraven från BBR finns i tabeller för olika zoner i Sverige”. Tabellen som skall antas 

i beräkningarna är 9:24a, då området Halland ligger i klimatzon IV.8 

Tabell 3.2: BBR krav på byggnadens energianvändning, genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten samt klimatskärmens genomsnittliga luftläckage (BFS2016-13) 

 

3.1.2 Krav på energideklaration9 

En energideklaration är en beskrivning av energiläge och dess prestanda i en verksamhet såsom 

en industribyggnad, en lokal eller en bostad. För byggnader, infördes deklarationen i Sverige 

2006 och syftet var att främja miljö med en effektiv energianvändning. Energideklarationen 

omfattar värmesystem, energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

byggnadens fastighetsel. 

Deklarationen innehåller information om: 

• Byggnadens energiprestanda för den uppvärmda arean Atemp.  

• Vilken klassning byggnaden har (klassningen sker efter en skala från A till G, där A-

klassen tyder på att byggnaden har en liten energianvändning och G-klassen tyder på att 

byggnaden har för mycket energianvändning).  

                                                                 
8 Boverket, Boverkets författningssamling, Yvonne Svensson, 2016, pdf: 
https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2016-13-BBR-24.pdf  (2017-02-11) 
9 Boverket, energideklaration, allmänt: http://www.boverket.se/sv/byggande/energideklaration/ (2017-
02-11): 
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• Hänvisning till den obligatoriska ventilationskontroll OVK om den är utförd eller inte.  

En energiexpert kartlägger energiflödet genom byggnaden och gör en radonmätning, vilket ger 

en helbild på energianvändning och inomhusklimat samtidigt. Ägaren får ett intyg på resultatet 

samt de åtgärder som måste vidtas för att minska energianvändning.  

3.1.3 Statligt ekonomiskt stöd vid renovering 

Det finns 2 388 571 flerbostadshus av de totala bostäder som är byggda i Sverige.10 De flesta 

flerbostäder var byggda under 60-talet genom miljonprogrammet som syftade till att bygga en 

miljon bostäder för att lösa bostadsbristen och trångboddheten. Mer än 70 % av dessa 

flerbostäder är i behov av renoveringar och åtgärder som är planerade till 2050. 

Energimyndigheten medverkar för att renoveringar ska omfatta byggnadens 

energieffektivisering. Myndigheten bidrar med ett ekonomiskt stöd för en energieffektiv 

renovering. För året 2017 har regeringen fastställt stödbeloppet till 778 miljoner kronor.11 

Syftet är att optimera energianvändningen i uppvärmning, elförbrukning i flerbostadshus för att 

minska miljöpåverkan.  

Stödet är uppdelat på en renoveringsdel som uppgår till 20 procent (högst 1000 kr/m2 Atemp) av 

renoveringskostnaden och en energieffektiviseringsdel som får högst uppgå till 500 kr/ m2 

Atemp. Man kan inte få stöd för endast renovering eller endast energieffektivisering.12  

3.1.4 Elcertifikat 

Elcertifikatsystemet infördes i Sverige 2003 och är ett ekonomiskt styrmedel som skall gynna 

och öka den förnybara elproduktionen. Producenterna av den förnybara elektriciteten får ett 

elcertifikat av staten för varje producerad megawattimme. Produktionsanläggningar har rätt till 

elcertifikatet i 15 år och systemet är planerat att fasas ut år 2035. Sedan 2012 säljs certifikaten 

på en gemensam öppen marknad mellan Sverige och Norge. Köparna är så kallade kvotpliktiga 

och utgörs av elleverantörer elanvändare samt industrier med hög elanvändning. Kvotpliktiga 

måste enligt lagen köpa en viss procent av den förnybara elenergin. Enligt förordning 

(2011:1480) om elcertifikat är energikällor såsom vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk 

energi,  biobränslen och viss vattenkraft, berättigade till elcertifikat.13 

Energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus kan innebära, för vissa hus, en investering i en 

solcellsanläggning. Solcellspaneler som kan lätt installeras på husens tak, kräver nästan inget 

underhåll. Förvaltare till dessa bostäder blir så kallade mikroproducenter av den förnybara 

elektriciteten. Elen (överskottsel) säljs till elleverantörer (kvotpliktiga). Figuren 3.1 nedan tyder 

på en ökad omsättning av elcertifikat.  

                                                                 
10Statistiknyhet från SCB, Bostadsbeståndet 2015-12-31, allmänt, 2016: http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Statistik-efter-amne/Boende-byggande-och-bebyggelse/Bostadsbyggande-och-
ombyggnad/Bostadsbestand/87469/87476/Behallare-for-Press/402441/ (2017-02-11) 
11 Länsstyrelsen, 2017,information: http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/nyheter/2017/Sidor/Tre-
nya-statliga-stod-.aspx (2017-03-11) 
12 Boverket, Information om stöd till renovering, pdf: 
http://www.boverket.se/contentassets/72f5fcea8afc41fe84a10aed50bf45ed/informationsbroschyr-om-
stod-till-renovering-och-energieffektivisering-i-vissa-bostadsomraden.pdf (2017-03-11) 
13 Energimyndigheter, elcertifikatsystem, 2011, pdf:  
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/elcertifikat/om/faktablad-om-
elcertifikatsystemet.pdf (2017-03-15) 
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Figur 3.1: Genomsnittliga månads priser på elcertifikat för perioden 2003-2015 i kr/MWh.14 

3.2 Energibalans och beräkningar 

Energibalans i en byggnad avspeglas av det tillförda och bortförda energiflöden i byggnaden. 

Den bortförda energin är energiförluster som uppstår i form av ventilationsförluster, 

transmissionsförluster, avloppsförluster och systemförluster. Det är dessa förluster som 

kompenseras av den tillförda energin som till stor del är köpt energi. 

Ventilationsförluster beror på luftflöden, utetemperaturen, luftläckage och avlufts- 

temperaturen. Transmissionsförluster beror på klimatskärmens isolering, dess yta, 

innetemperaturen och utetemperaturen. Avloppsförluster är avloppsvattens temperatur, kall- 

vattentemperaturen och förbrukad vattenvolym. Systemförluster uppstår vid distribution av 

värmen.  

Energin tillförs byggnaden via solinstrålning, personvärme samt värmeenergin som alstras från 

den tillförda hushållselen och fastighetsel.  

För uppvärmningen och tappvarmvattenberedning tillförs fjärrvärmen, pellets, olja eller el.  

Energiflödets storlek beror på det rådande utomhusklimatet som direkt påverkar 

energitillskottet från uppvärmnings system och tappvarmvattenproduktion15 

3.2.1Transmissionsförluster 

Byggmaterial har olika egenskaper som karakteriserar det ena materialet från det andra. En av 

de egenskaperna är isoleringsförmåga eller genomgångskoefficient som betecknas med: U-

värde med enheten W/°C.m2 eller W/m2K. Ju lägre U-värde på ett material desto bättre 

isoleringsförmåga.  

Transmissionsförluster är värmeflöden som sker genom ledning i husets 

klimatskal/byggmaterial, såsom golv, väggar, tak, fönster etc. Eller att värmen försvinner via så 

kallade köldbryggor då en konstruktionsdetalj i en byggnad har kontakt med en kallare utsida, 

exempelvis ett lägenhetsgolv. Värmen från den varma insidan av golvet leds ut till balkongens 

kalla utsida. Detta kallas för linjära köldbryggor som betecknas med Ψ och har enheten 

(W/mK).  

                                                                 
14 Norges Vassdrags- og Energidirektorats (NVE), årsrapport, 2015, pdf: 
http://publikasjoner.nve.no/diverse/2016/elsertifikat2015.pdf, (2017-02-12) 
15 Forslund, Gunnel & J. (2016). Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. AB svensk byggtjänst, 
Stockholm 
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Det finns, förutom de linjära köldbryggor, så kallade punktformiga köldbryggor som betecknas 

med χ som uttalas ”chi” och har enheten (W/K). Värmeledningen sker vid hörnen i takvinklar, 

genomföringar eller infästningar genom yttervägg eller andra delar av klimatskalet. 

Byggnadens specifika värmeförlustfaktor för transmission beräknas som summan av faktorerna 

för köldbryggor och transmission genom konstruktionsdelar. 

Qt = Qköldbrygor +∑  𝑛
𝑗=1 Uj Aj       [W/°C]   (2) 

Qköldbrygor : Förlustfaktorn för köldbryggor     [W/°C] 

Uttrycks som:  

Qköldbrygo=∑  𝑚
𝑘=1 𝐿𝑘  𝛹𝑘 + ∑  𝑝

𝑖=1  𝜒 𝑖      [W/°C] 

Lk: Den linjära köldbryggans längd mot uppvärmd inneluft   [m] 

𝛹k: Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggor  [W/mK] 

𝜒 i: Värmegenomgångskoefficienten för punktköldbryggor   [W/K] 

Uj: Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel    [W/m2K] 

Aj: Area yta mot uppvärmd inneluft för byggnadsdel   [m2]  

Värmeffekten som överförs vid värmeledning beror på konduktivitet genom materialet, 

tjockleken, temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus samt areans storlek. om 

ledningen sker vinkelrätt genom ett plant skikt så skrivs sambandet:  

P = λ δ-1 A ΔT         [W]  (3) 

λ = Värmekonduktivitet        [W/mK] 

δ = Tjockleken i materialet.       [m] 

A = Area            [m2] 

ΔT = Tinne-Tute   Tinne: Inomhustemperatur, Tute: Ute temperatur  [K, °C] 

Materialen har ett värmegenomgångsmotstånd som betecknas med R. Inversen av R är U-värde 

som förhåller sig till materialets konduktivitet och tjockleken:    

U =Rtot
-1= Σ λi δi

-1         [W/m2K] (4) 

Flera skick, exempelvis, i en väg kan ha många motstånd och den totala blir:  

Rtot = Rsi + R1 + R2 +...+ Rn + Rse= Σ (δn λ
-1

n)    [m2K/W] (5) 

där: 

Rsi: värmeövergångsmotstånd på insidan, för väggar är Rsi =0,13   [m2K/W] 

Rse: värmeövergångsmotstånd på utsidan brukar vara Rse= 0,14   [m2K/W] 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för byggnaden blir:  
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Um=
∑  𝑛

𝑗=1 𝑈𝑗 𝐴𝑗   +∑  𝑚
𝑘=1 𝐿𝑘 𝛹𝑘   +∑  

𝑝
𝑖=1  𝜒 𝑖  

Aoms
      [W/m2K] (6)

            16 

Tabell 3.1: Värmeledningsförmåga för olika material17 

 

 

3.2.2 Ventilationsförluster 

Byggnadens specifika värmeförlustfaktor Qv för ventilation och luftläckage beräknas som: 

Qv = ρ * Cp * qvent * (1− η )*d       [W/°C]  (7) 

η: temperaturverkningsgraden för värmeåtervinning FTX 

d: relativ drifttid för ventilationsaggregat vid ständig drift är d = 1 

ρ: luftens densitet, normalt 1.2       [kg/m3] 

Cp: luftens värmekapacitet, normalt 1000      [J/kg,°C] 

qvent: ventilations flöde        [m3/s] 

qläckage: läckage luftflöde        [m3/s] 

Ventilationsförluster (frånluftstemperatur och temperaturverkningsgrad η) 

Qventilation = Qv * ΔT         [Wh] 

Där ΔT = (Tfrånluftstemp. – Tutluftstemp.).      [s] 18  

                                                                 
16 Forslund, Gunnel & Jan. (2016). Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. Stockholm.  
17 Alvarez, Henrik. Energi teknik 1990, 2006. AB Lund 
18 Kursmaterial Installationsteknik FK Lars Jensen Bearbetat av Catarina Warfvinge, 2001,pdf: 
http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/files/varmebeh.pdf  2017-03-04 
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3.2.3 Uppvärmnings effekt 

Byggnadens uppvärmningseffekt beror på skillnaden mellan utetemperatur och innetemperatur 

samt transmissionsförluster, ventilationsförluster, läckageförluster och gratisvärmen.  

Effekten är: 

 P = Qtot *( Tinne -Tute  )− Pgratis       [W]  (8) 

Där: Qtot = Qt  + Qv         [W/°C] 

Qtot:Byggnadens totala specifika värmebehov eller förlustfaktor   [W/°C] 

Qv: Motsvarande för ventilationsförluster och luftläckage    [W/°C] 

Qt : Byggnadens specifika värmebehov för transmissionsförluster   [W/°C] 

Tinne: Inomhustemperatur        [°C] 

Tute: Ute temperatur         [°C] 

Pgratis: från solstrålning, värmeavgivning från apparater, belysning, personer etc. medverkar till 

att värmesystemet kan stängas av innan den önskade inomhustemperaturen uppnåtts. 

Pgratis =
𝐸𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠 

8760 
          [W] 

Skillnaden mellan inomhus temperaturen och gratis värmen utgör den gränstemperatur Tg som 

är värmesystemets referens: Om utomhustemperaturen Tute understiger Tg (under 

eldningssäsong se Figur 2.5), så sätts värmesystemet igång och avbryts då 

utomhustemperaturen Tute överstiger Tg. 

 Tg =Tinne - 
𝑃𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠 

𝑄𝑡𝑜𝑡 
    ( Tg =Tinne - Tgratis )    [s] 

På så sätt får vi effektbehovet till slut som är: 

P=Qtot *( Tg - Tute )         [W]  (9)

            19 

                                                                 
19 Kursmaterial Installationsteknik FK Lars Jensen Bearbetat av Catarina Warfvinge, 2001,pdf: 
http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/files/varmebeh.pdf  2017-03-04 
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Figur 3.2: Rumstemperatur och gränstemperatur som funktion av tiden under ett år. (Egen 

bild) 

3.2.4 Byggnadens uppvärmnings energibehov 

Energibehovet för uppvärmning är lika med effekt multiplicerad med tiden, alltså den tid som 

det tar för effekten för att producera energin. Utetemperaturen varierar med tiden därmed 

kommer effekten att variera också med tiden. Man summera alla förekommande effekter under 

deras respektive tiden och får sambandet:    

E = ∫ P dt          [Wh] 

När man dimensionerar byggnadens effekt tar man oftast i beräkningen den dimensionerande 

utetemperatur och ortens normala temperatur. Man tar ingen hänsyn till gratisvärmen. 

Energibehovet kan skrivas om, och sambandet blir då med de varierande temperaturerna under 

årets lopp: 

E= Q(tot.) ∫  
 

å𝑟𝑒𝑡
(T(g)− T(ute)) dt        [Wh]  (10) 

Gt= ∫  
 

å𝑟𝑒𝑡
(T(g)−  T(ute) ) dt        [°Ch] 

Gt kallas gradtimmar och betyder att det är produkten av Temperaturskillnaden och dess 

varaktiga tid. 

E= Qtot *Gt          [Wh]  (11)

            20 

  

                                                                 
20 Kursmaterial Installationsteknik FK Lars Jensen Bearbetat av Catarina Warfvinge, 2001,pdf: 
http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/files/varmebeh.pdf  2017-03-04 
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3.2.5 Tappvarmvatten  

Energibehovet för att bereda varmvatten beror på den önskade beredningstemperaturen, flödet, 

vattnets densitet och vattnets värmekapacitet 

Etapp = ρ * Cp *qtapp*(T(varm)- T(kall))      [W]  (12) 

där:  

ρ: Vattnets densitet, normalt 1000      [kg/m3] 

Cp: Vattnets värmekapacitet, normalt 4180     [J/kg, °C ] 

qtapp: Vattnets flöde        [m3/s] 

3.2.6 Specifik energianvändning  

Specifik energianvändning är en kvot av energianvändningen i byggnaden under ett år delat på 

den uppvärmda arean så kallad Atemp. Enheten för den specifika energianvändningen är 

kWh/m2. 

Kraven och gränsvärdena för den specifika energianvändningen beror på var byggnaden ligger i 

Sverige, vilken typ av byggnad och vilket uppvärmningssätt. Kraven finns i tabeller under 

avsnittet om energihushållning i BBR. 

3.2.7 Tidskonstant 

Inomhustemperatur påverkas inte så snabbt av variationerna i utetemperaturen. Denna 

egenskap, värmetröghet, beror på byggmaterialen som huset är konstruerat med. Ju högre 

värmetröghet, som motsvarar materialets värmeövergångsmotståndet R, desto längre tid tar det 

för inomhustemperaturen att sjunka. Också säger man att huset har en tung(hög värmetröghet) 

eller lätt(låg värmetröghet) stomme. För att kunna jämföra värmetrögheten hos olika hus, har 

man skapat ett mått som kallas byggnadens tidskonstant τ.  

τ är den tiden det tar för en byggnads temperatur att sjunka till 63 % av temperaturdifferensen 

vid ett temperaturomslag. 

Matematiskt uttrycks detta med sambandet mellan variationen av inomhustemperaturen och ute 

temperatursänkning: 21 

Δ Tinne = Δ Tute (1 − 𝑒−𝑡/𝜏)       [°C] 

där: 

Δ Tinne: Temperatur differensen inomhus     [°C] 

Δ Tute: Temperaturändring utomhus       [°C] 

t: Tid           [s] 

τ: Tidskonstant         [s] 

  

                                                                 
21 Warfvinge, C., Dahlblom, M. (2014). Projektering av VVS-installationer Studentlitteratur AB, Lund  
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4 Energieffektivisering 

Energieffektivisering i ett flerbostadshus innebär att göra energianvändningen så ekonomiskt 

effektiv och miljöhållbar som möjligt för användarna. Effektiviseringen gynnar miljön, minskar 

klimatpåverkan och förbättrar innemiljön i byggnader. Energin ska användas effektivt och 

optimalt med en bra energibalans mellan den köpta energin och den bortförda energin (alltså 

med mindre köpt energi som möjligt). 

Detta åstadkoms genom kontroll och övervakning av hela energiprocessen samt genom att vidta 

de nödvändiga åtgärderna för att minska energianvändning. Det betyder att följa upp 

effektivitet och funktion på byggnadens installationer såsom ventilationssystem, 

uppvärmningssystem, styr och reglersystem samt fastighets- och hushållsel för att systemen 

används optimalt. Alla förbättringar har direkt inverkan på energiflödets nivå i balansen. En 

förbättringsåtgärd på varje del kompletterar de andra åtgärderna vilket begränsar 

energianvändningen och bidrar till energieffektiviteten. En grundläggande förutsättning är att 

klimatskalet är intakt och välisolerat. 

Vid energikartläggningen samlas all information om byggnaden alltid först innan man 

bestämmer vilka åtgärder som ska införas med hänsyn tagen till byggnadens energibalans.22 

Ett visst fokus måste därför ligga på de åtgärder som leder till att minska värmeförluster.  

4.1 Klimatskal  

klimatskalet är husets ytterhölje som omfattar fasaden med fönster och dörrar, tak och golv. 

Dessa delar är utsatta för påfrestningar och slitage på grund av regn, snö, sol och vindar med 

partiklar och andra komponenter. Klimatförändringen under årets säsonger påverkar materialets 

egenskaper som värmeöverföring mellan konstruktionsdelar delar. 

En robust klimatskärm bidrar till bättre komfort, ett bra inneklimat och klarar behålla värmen 

under en längre tid, alltså ett klimatskal med en längre tidskonstant. Förutsättningar är att den 

är lufttätt. Enligt BBR 9:4 ska byggnadens klimatskärm, med en area Aoms, vara så tät att det 

genomsnittliga luftläckaget vid + 50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/s, m2.  

Trycktest utförs genom att skapa ett undertryck och sedan ett övertryck i bostaden med hjälp av 

en fläkt som monteras på en skärmad dörr i bostaden. Mätvärden är huset läckagevärde som 

vittnar om huset har klarat BBR krav eller inte. För en byggnad med en FTX system är en tät 

skärm ett måste för att luftbehandlingsaggregat fungerar effektivt.23 

4.1.1 Isolering 

Möjlighet med tilläggsisolering beror på om huset har en lätt eller tung stomme: Om 

byggnaden har en lätt stomme, så är det aktuellt med en tilläggsisolering som kan vara en yttre 

eller inre tilläggsisolering. Tilläggsisoleringen innebär mer kostnader som fastighetsägaren 

måste ta ställning till. Om, exempelvis, en tegelstensfasad är sliten och behöver underhållas så 

kommer en yttre tilläggsisolering att ge en bra avkastning i samband med renoveringen.  

Inre tilläggsisoleringen innebär att sätta isoleringen på ytterväggens insida 

                                                                 
22 Forslund, Gunnel & Jan. (2016). Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. AB svensk byggtjänst, 
Stockholm. 
23 Andren, L., Tiren, L. Energiboken. (2010). Passivhus, En handbok om energieffektivt byggande. AB svensk 
byggtjänst, Stockholm. 
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En annan åtgärd som kan öka livslängden på ytterväggen är att måla fasaden med anpassad 

färgtyp. Detta skyddar mot fukt och förhindra nedbrytningen av fasaden, speciellt de utsatta 

ytorna för slagregn.  

Tilläggsisolering av vindsbjälklag är en billig energisparåtgärd och man kan tilläggsisolera med 

upp till en halv meter med olika isoleringsmaterial.24 

4.1.2 Fönster 

Byggnader som är byggda under 60 talet har fönster som är 2-glasfönster med ett större U-

värde än dagens 3-glasade fönster. Traditionella fönster har ett U-värde på ca 2,9 W/m2k, 

medan ett 3-glasat fönster har ett U-värde på 0,9 W/m2k. En ytterväggs U-värde kan variera 

mellan 0,2 och 0,5 W/m2k, vilket är mycket bättre än det bästa fönstret. 

Glasets egenskaper spelar roll avseende av ljusgenomsläpplighet, beläggning av 

lågemissionsskikt LE-skiktet som är till för att minska värmestrålningen, tjockleken och antalet 

glas. Att byta fönster med dagens två glasade skikt till tre glasade har en väldig marginell 

lönsamhet jämfört med den totala energianvändningen och skiljer sig från 17 % till 12 % av 

bostadens totala energianvändning.  

En energisparåtgärd som är värd att nämna i detta sammanhang är att börja undersöka och 

åtgärda, i första hand, karm och båge som utgör köldbryggor. En annan billig åtgärd är att 

undersöka fönstrens tätningslister om de är slitna och behöver bytas. Om bostadens 

ventilationssystem är ett frånluftsystem måste man se till att inte täta till för mycket om det 

saknas tilluftsventiler.25 

4.2 Ventilationssystem 

Ventilationssystems uppgift är att förbättra luftkvaliteten i byggnader.  

Det finns olika sätt att ventilera en byggnad, men vi begränsar oss till de mest vanligaste 

typerna som är mest förekommande i svenska byggnader: 

* Självdrag ventilationssystem betecknas med S-system: Luften sugs ut från byggnaden av den 

termiska kraften. När luften uppvärms så blir den lättare och stiger upp vilket skapar ett 

undertryck i bostaden. Ny luft strömmar in via dörrar och fönster. Frånluftsventiler placeras i 

köket och toaletter/dusch. 

*Frånluft ventilationssystem betecknas med F-system: Systemet har samma princip som S-

system men med en modifiering på att undertrycket skapas av en fläkt som suger ut luften från 

byggnaden via fånluftsdoner som är placerade i badrum. Köket eller tvättstuga i småhus brukar 

ha egna fläktar. Uteluften tränger in genom väggventiler, spaltventiler och otätheter runt dörr-

eller fönsterkarmen.  

*Från- och tilluft ventilationssystem med värmeåtervinning betecknas med FTX-system: 

Systemet kan ta vara på frånluftens värmeenergi via ett luftbehandlingsaggregat. Uteluften 

kommer in genom en huv på taket eller ett galler på ytterväggen och vidare till aggregatets 

intagskanal och via ett spjäll. Luften filtreras sedan och sugs in av en tilluftsfläkt. Den passerar 

genom en värmeväxlare, ett luftvärmebatteri, ett kylbatteri, en ljuddämpare för att komma till 
                                                                 
24 Nevander, Lars Erik, Elmarsson, Bengt. (1994). Fukthandbok, Praktik och teori. AB svensk byggtjänst, 
Stockholm. 
25 Svenska byggnadsvårdsföreningen. (2011). Energiboken, Energieffektivisering för småhusägare. 
Tryckservice AB, Ängelholm. 
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tilluftsdonen. Frånluften sugs av en frånluftsfläkt från frånluftsdonen och passerar först en 

ljuddämpare, filter och hamnar i den värmeväxlare där värmeenergin utbyts till tilluften som 

blir något varmare, ofta mellan 30 % och 60 % av värmen i frånluften återvinns. Luftflöden i 

vissa byggnader regleras och anpassas efter personnärvaron och antal personer i rummen, på så 

sätt sparas värme- och elenergi.26 

 

Figur 4.1: princip för en FTX system i ett flerbostadshus. (IV produkter)27  

Att anpassa drifttider betyder att man minskar ventilationsförluster och fläktarnas elförbrukning 

under en viss tidsperiod.28 

4.3 Uppvärmning 

Val av uppvärmningssystem beror på byggnadens typ och storlek. Vid energieffektiviseringen, 

undersöks vilket system som är bäst för varje typ av byggnad. Den optimala driften på 

uppvärmningssystem kan åstadkommas genom underhåll, användning av effektiva 

cirkulationspumpar, injustering av radiatorventiler och regelbunden avluftning av systemet.  

För ett flerbostadshus kan energieffektiviseringen åstadkommas genom en installation av 

temperaturgivare i varje lägenhet. Den ger en återkoppling till styrsystemet för att uppnå en bra 

optimering för uppvärmning. Individuell mätning och debitering av värme och tappvarmvatten 

kan vara ett sätt för boende att bli medvetna om hur mycket energi de använder.  

Att byta de gamla kranarna mot moderna blandare samt snålspolande kranar och 

duschmunstycken kan också medföra en energieffektivisering.29  

                                                                 
26 Warfvinge, C., Dahlblom, M. (2014). Projektering av VVS-installationer Studentlitteratur AB, Lund  
27 IV prdukter, fakta om produkter: https: www.ivprodukt.se/bostadsventilation (2017-04-22): 
28 Forslund, Gunnel & J. (2016). Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. AB svensk byggtjänst, Stockholm. 
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4.3.1 Värmepump  

Värmepumpen består av en förångare, en kompressor och en kondensor. En köldbärare upptar 

utomhusvärme genom förångaren och ändrar sitt tillstånd från ett flytande tillstånd till ett 

kokande tillstånd. Avdunstningspunkten kan sjunka, för vissa pumpar, ner till ca -25 °C. Ångan 

komprimeras, av kompressorn, till ett högre tryck och temperatur sedan skickas till kondensorn. 

En värmeväxlare överför värmeenergi i den hög tempererade mediet till en uppvärmningskrets i 

en ackumulatortank för tappvarmvatten eller direkt som uppvärmd tilluft i bostaden. Samtidigt 

som köldmediet återgår till flytande form. Genomsnittlig elförbrukning för en värmepump är ca 

1 kWh för att producera ca 3,4 kWh värmeenergi. 

För att energieffektivisera ett flerbostadshus, finns det olika typer av värmepumpar som man 

kan välja emellan, beroende av byggnaders förutsättningar: Luftvärmepump, luft/vatten-

värmepump, bergvärmepump och avloppsvärmepump. 

4.3.2 Fjärrvärme 

Fjärrvärmesystem: Vatten uppvärms i ett centralt värmeverk (fjärrvärmeverket) och leds genom 

välisolerade rör i så kallad den primärkretsen med en temperatur på mellan 70 °C och 120 °C 

till fjärrvärmecentralen som är installerad i varje hus där finns en värmeväxlare kopplad med 

separat krets så kallad sekundär krets. Den sekundärkretsen är kopplad till husets 

uppvärmningssystem som kan vara till att värma upp tappvarmvatten och tillgodose bostadens 

uppvärmningsbehov via radiatorer och värmeelement 30 

I flerbostadshus är fjärrvärme det dominerande uppvärmningssättet och uppgick till totalt ca 23 

TWh under 2013 medan elvärme var ca 1,3 TWh och användningen av olja uppgick till 0,2 

TWh.  (se Figur 4.1) 

 

Figur 4.2: Energianvändning för uppvärmning och varmvatten i småhus, flerbostadshus och 

lokaler 2013.31 

Som det har illustrerats ovan är fjärrvärmen det vanligaste uppvärmningsalternativet för de 

kommunala flerbostadshus och det är första alternativet som bör väljas vid en 

energieffektivisering.  

                                                                                                                                                                                                          
29 Forslund, Gunnel & J. (2016). Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. AB svensk byggtjänst, 
Stockholm.Energirådgivare Falkenberg 
30 Svend Frederiksen, Sven Werner (2014). Fjärrvärme och fjärrkyla. Studentlitteratur AB, Lund. 
31Energimyndighet, energianvändning och tillförsel, 2015,pdf:  
http://www.energikommissionen.se/app/uploads/2015/12/Underlagsrapport-till-
Energikommissionen_anv%C3%A4ndning-och-tillf%C3%B6rsel_Energimyndigheten.pdf (2017-02-15) 
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4.4 Styrsystem 

Styr och reglersystem är ett centralt system som tar emot signaler om värme, kyla, och 

luftbehandling genom olika givare. Styrsystem bearbetar olika värden som jämförs med 

börvärden och levererar ett optimalt inneklimat. 

Styrning kan vara sluten eller öppen styrning: En slutenstyrning tar hänsyn till okända 

störningar. Regleringen mot ett börvärde är instabil och sker långsam. En öppen styrning 

behöver signaler från kända störningar som exempelvis utetemperaturen. Regleringen sker med 

en marginal reglerfel.32 

4.5 Hushållsel 

För att räkna fram el-energiförbrukning i en bostad kan den årliga energimängder E fås genom 

den kända märkeffekt Pn för elförbrukare och dess förbruknings tid t med följande samband:  

E = Pn * t         [Wh] 

Vid energieffektivisering i en bostad måste man välja de elektriska utrustningar och apparater 

med så låga effekter som möjligt. Det finns ett stort utbud på energisnåla vitvaror, TV-

apparater, led och lågenergilampor. 

För flerbostad kan mängdens hushållsel beräknas schablonmässigt vid beräkning av 

energibehovet för en bostad:  Ehushållsel = 1040*n+300*m   [kWh/år]  

(exklusive ventilationsfläktar, matförvaring och tvätt).(BFS 2010:6) 

4.6 Fastighets el 

För ett flerbostadshus är fastighetsel den el som behövs för att driva, exempelvis, 

ventilationsaggregat, trappbelysning, gårdsbelysning och den gemensamma tvättstugan.  

Andelen elenergi som används i uppvärmning och tappvarmvatten i privata småhus och 

flerbostad under 2015 var ca 6 % av den totala använda energin.33 

4.7 Solceller 

I Sverige har solceller ökat kraftigt de senaste åren. I slutet av 2015 har den totala installerade 

toppeffekten nått upp till ca 127 MW (jämfört med en toppeffekt på 43,1 MW vid slutet av 

2013). Anledningen till den här ökningen är prisraset på kompletta nyckelfärdiga 

solcellsanläggningar, det statliga stödet för installationer av solceller som införde 2009, 

skattereduktionen för de mikroproducenter som säljer överskottet av förnybar el till nätägare 

samt lagen om energikartläggning som de stora företagen är tvungna att genomföra. 34  

  

                                                                 
32 Forslund, Gunnel & J. (2016). Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. AB svensk byggtjänst, Stockholm. 
33 Energimyndigheten, energiläget, 2015, pdf: 
https://www.energimyndigheten.se/contentassets/50a0c7046ce54aa88e0151796950 
ba0a/energilaget-2015_webb.pdf (2017-02-17) 
34 Riksdag, förordning om statligt stöd till solceller, 2016, SFS : https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2009689-om-statligt-stod-till_sfs-2009-689 (2017-
02-17)  
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5 Fallstudie 

5.1 Falkenbergskommun 

Falkenbergs kommun ligger mitt i Hallands Län med en yta som sträcker sig med ca 30 km 

längst kusten från Varberg i norr till Halmstad i söder och med ca 50 km in i landet och 

avgränsas mot Västra Götalands län vilket gör kommunen till den största, ytmässigt, i länet. 

Idag bor drygt 43 000 personer i kommunen, ca hälften av dem bor i staden Falkenberg och 

kring Ätrans mynning vid hamnen i Kattegatt.  

5.1.1 Kommunens arbete för en förnybar energi  

Falkenbergs kommun har tillsammans med företag och näringsliv i ett gemensamt samarbete, 

sedan länge satsat på den förnybara energin samt har genomfört förbättringar och 

energieffektiviseringar för att främja miljön. 

Falkenberg Energi AB (FEAB), ett kommunägt bolag, levererar elektricitet till kunder i 

centralorten och ingår i den nordiska energi nätet. Bolaget tar, i samarbete med Eon (i 

glesbygden), hand om 18 vindkraftverks anläggningar runt om i kommunen. 

Kommunen har fem vattenkraftstationer, den första stationen som byggdes 1903 i kommunen 

var Herting 1. Under 1940-talet byggdes en ny station, Herting 2.35 

Året 1989 har FEAB installerat ett solfångarfält på 55 000 kvadratmeter. Max effekt var på 3 

MW. Solfångare var anslutna till en ackumulatortank som rymde 1100 kubik meter. 

Produktionen av den värmeenergin uppgick till 1,7 GWh. Efter 16 års produktion har 

solfångarna nedmonterats, eftersom de hade börjat rosta sönder och kosta mycket i underhåll. 36 

5.1.2 Kommunens energieffektivisering av flerbostadshus. 

Bostadssektorn förbrukade under 2010 ca 40 % av Sveriges totala slutliga energianvändning, 

därför var det av största vikt för Falkenbergs kommun att satsa på utveckling av ny teknik i de 

nya byggprojekt och renoveringar som bolaget siktar på att genomföra de närmaste åren.  

FABO (Falkenbergs Bostads AB) är ett kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar 2 500 

lägenheter och 64 000 m² lokaler. Bolaget ansvarar också för drift och skötsel av kommunala 

fastigheter. 

Bolaget har fått uppdraget, i samarbetet med Bebo som driver ett energisparprojekt som heter 

Halvera mera, att energieffektivisera de flerbostadshusen som var byggda under 60-talet runt 

om i kommunen. Dessa hus också ska totalrenoveras invändigt. 

I början av 2015 påbörjade arbetet med renoveringen av flerbostadshuset F i Sloalyckan. Sju 

månader senare var projektet klar. 

                                                                 
35 Svenskenergi, förnybar energi, 2012, allmänt: http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Miljo-och-
klimat/branschens-goda-miljoexempel/Falkenberg-Energi---I-braschen-for-fornybart/ (2017-02-04) 
36 Falkenbergs energi, fjärrvärmesystem i Falkenberg, 2006, allmänt: http://www.falkenberg-
energi.se/fjarrvarme/fjarrvarmesystem-i-falkenberg# (2017-02-19) 
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Figur 5.1: Visar hur flerbostadshusen ligger i området Sloalyckan. (Skissen från FABO) 

 

Figur 5.2 : Kvarteret Sloalyckan. (Eniro) 

5.3 Åtgärder som vidtogs i F huset  

Åtgärder som vidtogs i F huset gällde klimatskalet, ventilation, uppvärmning och el. 

5.3.1 Källaren och tak 

När det gäller källare hade man grävt runt källarytterväggar och dränerat runt huset samt ytter 

isolerat källarväggar.  

Man har byggt om utrymmen som var för tvättmaskiner och torktumlare till två mindre 

lägenheter. 

Taket hade upphöjts dels för att underlätta takavvattningen och minska snö belastning, dels för 

att få plats med tilläggsisoleringen, den nya FTX aggregatet, elmätare och värmepumpens 

kontrollpanel. Man har tilläggsisolerat med lösull. Utvändigt har man lagt nytt papptak och 

installerat en solcellsanläggning på taket.  
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Figur 5.3: Tilläggsisolering med lösull på hus F. (Egen bild)   

  

Figur 5.4: Till-och frånluftskanaler inkopplade till stamkanaler i huset F. (Egen bild) 

5.3.2 Fasad och balkonger 

• Fasaden och gavlar har enbart omfogats på de värsta delarna av huset. Tilläggsisolering 

ansågs inte som en lönsam åtgärd.  

     

Figur 5.3.1: Gavelfasad på hus F syd orienterad. (Egen bild) 
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• Balkongerna byggdes om och förstärktes till en större balkong som är numera öppna 

mot vardagsrum (innan renoveringen var de öppna mot ett sovrum). Man har inglasat 

alla balkonger och bytt altandörrar och fönstren. 

  

Figur 5.3.2 : Balkonger (mot väst) före och efter renoveringen på hus F.(Egen bild) 

5.3.3 Fönster, entrédörrar och trappuppgång 

• Fönster: Man hade bytt alla tvåglasade mot treglasade fönstren redan 2009 med 

undantag de fönstren som vetter mot balkongen och altandörrarna. Detta är en av de 

tidigare åtgärderna som hade bidragit till att minska H husets specifika 

energianvändning. I samband med renoveringen bytte man också de andra fönstren och 

altandörrarna.   

• Entrédörrar: Dörrarna har bytts ut och förstorats vilket gjorde att det blev ljusare än 

tidigare samt kan släppa in mer solvärme. Entrédörrarna är låsta dygnet runt och man 

behöver ett kod för att komma in i huset.  

 

Figur 5.3.3: Den vänstra bilden är för F husets nya Entrédörrar och bilden till höger är för de 

gamla dörrarna (Egen bild) 

• Trappuppgångar har försetts med nya radiatorer, dörrar till lägenheterna är bytta till nya 

säkerhetsdörrar. Nya Belysningsarmaturer i trappor med trappautomat. 

  



 

  27 

5.3.4 Ventilation 

Huset har försetts med en FTX ventilationssystem med en Korsströms värmeväxlare. 

(systemets funktion förklarades ovan). Det krävde en omfattande arbete med håltagning och 

ombyggnationer för att anpassa lägenheterna till systemets installationer. 

 

 

Figur 5.3.4 : Övre bild visar displayen för FTX aggregatet som installerades i huset F. 37 

Nedre bilden visar den typ av aggregatet som hade installerats i F huset. (Egen bild) 

5.3.5 Fastighets el och hushållsel F huset 

Man valde att installera solceller på taket och bli en mikroproducent av solel vilket täcker ca 

fyra tvättstugors årliga elförbrukning. Anläggningen behöver inte mycket underhåll. 

Vitvaror är bytta till energimärkta produkter. När det gäller belysning i köket och badrummet är 

det enbart lågenergilampor som är kompatibla för den nya installationen.  

5.3.6 Uppvärmning 

Alla gamla radiatorer är bytta till nya modeller och temperaturgivare är kopplade till varje 

lägenhet för att få ett återkopplat reglersystem för att få en bra uppvärmnings optimering. 

År 2014 hade man installerat fjärrvärmecentraler i varje hus och byt till nya välisolerade 

ackumulatortankar. Denna åtgärd hade en positiv inverkan på husens specifika 

energianvändning.  

5.3.7 Tappvarmvatten 

En ny effektiv värmepump har installerats för beredning av tappvarmvatten och 

uppvärmningen av huset tillsammans med fjärrvärmecentralen. Det är en luft/vatten 

värmepump av fabrikat NIBE F2300 LVVP som fungerar med en temperatur på -25°. 

  

                                                                 
37 Iv produkter : https://www.ivprodukt.se/om-oss (2017-04-22) 
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Tre lägenheter uppvärms med en avloppsvärmepump, en sådan lösning vill man testa för att 

man vill utreda utfallet i framtiden. Man kommer att undersöka om det finns andra förbättringar 

som kan vara viktiga att ta med på kommande projekten.  

 

Figur 5.3.5: visa värmepumpens kontrollpanel (NIBE F2300) som underlättar manövrering 

och felsökning. (Egen bild) 

Badkaren har ersatts med duschväggar. Nya sparsamma duschmunstycken samt effektiva 

blandare vid handfatet ersatte de gamla munstycken och blandare. 

5.3.8 Tvättstuga 

Torkskåp och torktumlare har bytts ut mot en värmeåtervinnande torkskåp och tumlare med 

värmepumpsteknik som har en låg energiförbrukning genom att återvinna den alstrade värmen 

som annars går förlorad i en konventionell torktumlare eller skåp. 

 

Figur 5.3.6: Visar den gamla(vänster) och nya torkskåp (höger) i tvättstugan. (Egen bild) 

5.3.9 Analys av resultatet för huset F 

Alla ovan nämnda åtgärder är direkt starkt relaterat till en ren energieffektivisering förutom 

byggnaden av de två mindre lägenheter i källaren och lägenhetsdörrar som byttes. Dessa sågs 

från en renoverings perspektiv. 

FTX krävde en omfattande arbete på grund av svårigheten att installera ventilationskanaler 

vilket var en ekonomisk belastning för projektet. Man har inte åtgärdat husets gavlar eftersom 

det inte var en lönsam åtgärd.   
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5.4 Beskrivning av flerbostadshus H  

• Det valda huset H har byggts samma år som F huset med samma yta, orientering, och 

byggteknik. Huset H består av en källarvåning och tre våningar med arton lägenheter. 

Lägenheternas ytor är 81,5 kvadratmeter per lägenhet. Balkonger sträcker sig över ett 

sovrums bredd om ca fyra meter. Huset är orienterat mot väst. 

 

Figur 5.3.7: Planritning över H huset. (Ritning från FABO) 

• Husen, i kvarteret Sloalyckan, uppvärmdes med en lokal central oljepanna som står vid 

A huset, men under 2006 har husen anslutits till fjärrvärmen. En central värmeväxlare 

monterades bredvid och parallell med oljepannan. Pannan står som en spetsvärmekälla. 

Uppvärmningen utgick från denna central till ackumulatortankar i varje hus. En 

frånluftsvärmepump i varje hus bidrar med att uppvärma tappvarmvatten, i första hand, 

och uppvärmning av huset i andra hand.  

 

Figur 5.3.8: Central värmeväxlare monterad bredvid och parallell med oljepannan. (Egen bild) 

År 2014 hade man bestämt att installera fjärrvärmecentraler i varje hus. Man bytte de 

gamla tankar till nya ackumulatortankar. Tappvarmvatten värms upp med 

värmepumpen, temperaturgivare och flödesgivare se till att varmvatten i tanken håller 

en konstant temperatur på ca 50 grader. När uttaget av varmvatten blir stort i 

ackumulatortank, så startas fjärrvärmecentralen och värmer upp varmvatten till 

börvärdet. 
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Figur 5.3.9: Fjärrvärmecentraler installerade 2014 i varje hus med nya ackumulatortankar. 

(Egen bild) 

• Ventilationssystem i lägenheterna är ett FVP frånluftssystem med en värmepump som 

återvinner energin från frånluften. Fläkten i systemet som är tryck- och 

utetemperaturstyrd skapar ett undertryck i lägenheten och, på så sätt, tvingar in tilluften 

att strömma in i vistelsezonen via uteluftsventiler som är placerade vid takets nivå i 

vardagsrum, sovrum och kök. Frånluftsdonen är placerad i toaletten och kan justeras 

efter ett önskat luftflöde genom öppning eller strypning av donet. Köket är utrustad med 

en fläkt som ventilerar ut lukten av matlagning, den är placerad ovanpå spisen och har 

en separat kanal. 

• Elenergi utgörs av en fastighets el och hushålls el: Hushållsel omfattar belysning i 

lägenheterna samt elförbrukning för vitvaror, elektroniska apparater, köksfläktar, 

köksredskap och i princip all el som används och tas ifrån lägenheternas eluttag. Enligt 

Hyresavtalen står hyresgästen för hushållselen räkningar. De flesta av hyresgästerna 

som man har varit i kontakt med är väldigt intresserade på hur de kan sänka ner 

elförbrukningen och därmed elräkningar. I fastighets el ingår belysning i trapphus, i 

garage, förråd, driftutrymmen, miljörum och yttre belysning. Driftel, som också ingår i 

fastighetsel, omfattar ventilationens fläktar, värmeväxlare cirkulationspumpar för 

värmen, elpatroner i vattenberedare, fläktmotorer för värmepump, värmekablar, hissar, 

tryckhållning av tappvatten (tryckstegring). 

Tvättstuga som står utanför huset med sina egna mätpunkter för el, kommer inte att ingå i 

beräkningarna. 

Tabell 5.4.1: Beskrivning av huset H. Indata som kunde fås av FABO  

Beskrivning av huset H    

1 Fastighetsbeteckning H   

2 Byggnadens adress Utmarksvägen 5   

3 Byggnadens ägare Falkenbergs kommun   

4 Förvaltare FABO   

5 Byggår 1966   
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Beskrivning av huset H (forts.)    

6 Ombyggnads-och renoverings år    

Årtal 1 990   

Omfattning Byte av en viss del av fönster 

till 3 glasade 

  

7 Antal boende 60 Pers.  

8 Utformning    

9 Mellanliggande byggnad med 3 våningar 

och källare 

   

10 Lägenheter 18 St.  

11 Yta/lgh 80,0 m2   

12 Entrédörrar 3,0 St.  

13 Atemp   2148 m2   

14 Boende area 1611 m2  

15 Trapphus 115,0 m2  

16 Förråd 162,0 m2  

17 Övrig källare 363,0 m2  

18 Teknik rum 12,0 m2  

19 A(temp) 2 148,0 m2  

Byggnadsteknik    

20 Typ av grundläggning Betong och träullsplatta   

21 Typ av ytterväggar Tegel+Mineralull+Betong 

normal RH 

  

22 Typ av yttertak(trätakstolar och 

betongbjälklag) 

Betongbjälklag och  

trätakstolar 

  

23 Fönstertyp 2 och 3 glasade fönster   

Ventilationssystem    

24 OVK-protokoll?obligatorisk ventilations 

kontroll) 

Finns, senaste OVK  

2009-04-27 

  

25 Typ av ventilationssystem FVP centralt för hela huset. ca 25 år  

26 Värmeåtervinning Finns ingen FTX   

27 El effekt frånluftfläkten 1,5 kW   

28 Hur sker flödesregleringen? (spjäll eller 

varvtalsstyrning) 

Varvtalsreglering   
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Beskrivning av huset H (forts.)    

29 Fläktars drifttider Tryck- och  

utetemperaturstyrd 

  

30 Fläktars ålder 1992   

31 Luftflöde (l/s) (Uppmätt flöde 0,2886 l/s 

Atemp)   

620   

32 Typ av frånluft finns i våtrum? Kontrollventil   

33 Senaste datum för injustering av luftflöde    

34 Driftstörningar (Fäktar som slirar vid 

obalans i ventilationsflöde) 

   

Värmesystem    

35 Energibärare Fjärrvärmesystemet är ett 80-

60 °C-system 

2006  

36 Distributionssystem för uppvärmning Vattenradiatorer i lägenheter, 

injusterade med EMA-nipplar. 

  

37 Hur gamla är termostatventilerna? 2006   

38 Styrning av distribution för  

uppvärmning 

Säsongstyrning och  

natt/dag-styrning 

  

39 Tappvarmvattencirkulation Tryckstyrd cirkulations  

pump 

2006  

40 Värmesystemets drifttider    

41 Andra uppvärmningssystem. oljepanna  Finns som reserv/spets-källa   

42 Finns det regelbunden uppföljning av 

fjärrvärmecentralens funktion? 

   

43 När gjordes senaste injustering av 

fjärrvärmecentralen? 

2006   

44 Finns värmepump? Luft/vatten värmepump 6,4 kW  

45 Finns varmvattenberedning? Ja   

46 Ingår el varmvattenberedning i  

fastighetsel? 

Nej, varmvattenproduktion 

via återvinning ur frånluft.  

  

47 Erhålls el varmvattenberedning explicit?    

48 Varmvattenanvändning Ca 1 442,0 m3/år   

49 Uppvärmning exklusive varmvatten    

50 Normalårskorrigering faktor    

51 Vattenanvändning uppskattas till l/år 146 000,0 l/år  
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Beskrivning av huset H (forts.)    

52 Hur sker beredning av tappvarmvatten? Grund via 

frånluftsvärmepumpar med 

spets av fjärrvärmen. 

  

53 Hur begränsas utgående 

tappvarmvattentemperatur? 

Blandnings ventil.   

54 Finns varmvattencirkulation? Ja   

55 VVC-pumpens effekt, ålder och skick? 35W   

56 Typer av armaturer för tappvatten? Termostatblandare och en 

greppsblandare 

  

57 Ackumulatortankar för tappvarmvatten 3x500 l   

58 Temperaturer i ackumulatortanken? 50-55 grader.   

59 Fastighetsel 49 034,0 kWh/år  

60 Styrs belysningen i trapphus? Ja, trappautomater   

61 Utomhusbelysning Stolpar mm    
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Tabell 5.4.2: Basfakta för H huset   

Atemp   2 148,00 m2 Indata från värden 

Aoms   2 253,00 m2 Indata från värden 

BOA 1 611,00 m2 Indata från värden 

Vattens temperatur vattentank 55,00 °C Indata från värden 

Vattens temp T(kall) 8,00 °C Indata från värden 

Vattens densitet ϱ 1 000,00 Kg/m3  

Vattnets specifika värmekapacitet 

Cp 

4 180,00 J/(kg °C)  

Läckage flöde(antas då gammalt 

bygge) 

0,25 l/s, m2 Aoms Enligt SS-EN 13829 i BBR 

allmänna råd inte överstiger  

0,30 l/ s, m2Aoms   

Luftens densitet ϱ 1,20 Kg/m3  

Frånluftflöde  0,35 l/s, m2 BBR minsta flöde 

Luftens specifika värmekapacitet Cp 1 000,00 J/(kg °C)  

Normalårs temperatur Tun   7,20 °C  

Gränstemperatur Tg   16,00 °C Uppskattats 

Personvärme 70,00 W Bästa inne klimat (Vistas 62,5% 

av tiden inomhus)  

Gradtimmar Falkenberg 6 2760,00 °Ch Beräknades fram 

Dimensionerad inomhustemperatur 

DIT 

20,00 °C Uppskattas 

Dimensionerad utomhustemperatur 

DVUT 

−18,00 °C Uppskattas 

Tgratis   7,00 °C  

Volym varmvatten 1 442 m3 Indata från värden 

Delta T 38,00 °C  

Genomsnitt. vädring 4,00 kWh/ m2 Sveby 

Köpt kallvatten 160 l/pers. ,dygn 3 504,00 m3 /år 

Fastighets belysning 7 551 kWh Ytterbelysning 

Köldbryggor  0,2  Uppskattas (Sveby) 

Värmepump återvinnigs kapacitet 0,70 Antas  

Värmefaktor 2,40  Indata från värden 

Frånluftfläkt 1,5 kW+ cirkulations 

pumpar 350W  

1,85 kW Drift 24/7---->8760 h 
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Basfakta för H huset (forts.)    

Köksforcering 10,00 l/s 30 min/dygn =182,5 timmar 

Antal personer 60,00 st.  

Hushålls el uppskattas 5 4432 kWh/år Uppskattning baseras på en el 

faktura  

VVC förluster 7,50 kWh/m2 Uppskattas 

Tappvarmvatten (uppskattas med 

FABO statistik i åtanken).   

1100 kWh/pers. 1000-1800 kWh/pers. och år (EON 

och Göteborg).  

 

5.5 Energibalans: Den bortförda energin   

Energiflödet i huset H ska hålla en balans mellan den bortförda energin som beräknas, eller 

dimensioneras, och den tillförda energin. Den bortförda energin är energiförluster genom 

klimatskalet, fastighetsel och tappvarmvattens användning.  

Klimatskalet omfattar ytterväggar, balkongväggar, källarväggar ovanför och under marknivån, 

grund golvbjälklag, vindsbjälklag, fönster, fönsterdörrar vid balkong och ytterdörrar. 

5.5.1 Ytterväggar och källarväggar 

• Ytterväggar är byggda med 160 mm betongstomme, 100 mm mineralullsisolering och 
1

2
-sten tegel 160 mm. Ytterväggar vid balkonger består av en 50 mm vindskiva, 120 mm 

och 45 mm isolering/regel.  

Den sammanlagda U-värde för yttervägg beräknas och fås med hjälp av ekvation (4):  

U = Rtot
-1 = Σλi δi

-1 [W/m2 K] där: 

Rtot = Rsi + R1 + R2 +...+ Rn + Rse= Σ (δn λ
-1

n) [m
2 K/W] Ekvation (5) 

U=1/ Rtot = 0,302 (W/ m2K)     (Bilaga10: Tabell 5.5.1) 

• Källarväggen ovan marken består av 180 mm betongstomme och 70 mm träullsplatta.  

Källarväggen under marknivån består av 180 mm betongstomme, träullsplatta, 100 mm 

dräneringsskiva och markens isoleringsförmåga som har en viktat medelvärde som varierar 

mellan 0 mm och 70 mm. 

Den sammanlagda U-värde för källarvägg beräknas och fås med hjälp av:  

U=1/ Rtot = 0,827 (W/ m2K)     (Bilaga10: Tabell 5.5.2) 

5.5.2 Golvbjälklag mot jord och vindsbjälklag 

• Golvbjälklag mot jord är 100 mm armerad betong som hade gjutits mot en dränerande 

och kapillärbrytande makadam med markens isoleringsförmåga.  

Den sammanlagda U-värde för golv yttre randfält beräknas och fås med hjälp av:  

U=1/ Rtot = 0,797 (W/m2K)     (Bilaga10: Tabell 5.5.3)  
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• För det inre randfältet: 

Den sammanlagda U-värde för golv inre randfält beräknas och fås med hjälp av:  

U=1/ Rtot = 1,042 (W/ m2K)     (Bilaga10: Tabell 5.5.4) 

• Vindsbjälklag består av en 140 mm armerad betong och 500 mm lösull.  

Den sammanlagda U-värde för vindbjälklag beräknas och fås med hjälp av:  

U=1/ Rtot = 0,252 (W/ m2K)     (Bilaga10: Tabell 5.5.5) 

5.5.3 Fönster, altandörrar och ytterdörrar 

Fönster mot vardagsrummet är bytta under 1990 till 3-glasfönster förutom altandörrar och 

fönster vid balkonger som är 2-glasad. Entrédörrar är inglasade aluminiumdörrar.  

Tabell 5.5.6: Beräkning av fönster, altandörrar och entrédörrar U-värde 

Fönster/Altandörrar U (W/m2K) 

Fönster 3-glas 2,000 

Fönster 2-glas 3,100 

Entrédörrar 2,300 
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5.5.4 Sammanställning av transmissionsförluster  

Tabell 5.5.7: Sammanställning av U-värden, Transmissionsförlust och U(m) 

Konstruktionsdel A (m2) U (W/ m2K) UA (W/K) Andel (%) Andel (%) 

Tak 537,00 0,29 154,12 10,07 10,07 

Golv 115,00 0,47 54,51 3,56   

Golv 422,00 0,25 106,77 6,97  10,53 

Yttervägg 77,40 0,35 26,94 1,76   

Yttervägg 77,40 0,35 26,94 1,76   

Yttervägg 242,40 0,35 84,36 5,51   

Yttervägg 250,00 0,35 87,00 5,68   

Källarvägg (gavel syd) 26,60 0,64 17,05 1,11   

Källarvägg (gavel Norr) 26,60 0,64 17,05 1,11   

Källarvägg (väster) 106,80 0,64 68,46 4,47  

Källarvägg (öster) 111,10 0,64 71,22 4,65  26,06 

Fönster 3 glas (gavel syd) 5,90 2,00 11,80 0,77   

Fönster 3 glas (gavel Norr) 5,90 2,00 11,80 0,77   

Fönster 3 glas (östliga fasad) 130,40 2,00 260,80 17,03   

Fönster 3 glas (sovrum, kök) 75,70 2,00 151,40 9,89   

Dörr 8,80 2,30 20,24 1,32   

Altandörr 2 glas 34,00 3,10 105,40 6,88  36,67 

Totalt 2 253,00  1 275,84 83,33  

Köldbryggor 20 %   255,17   

Totalt (efter köldbryggor)    1 531,00   

 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för huset H blir enligt ekvation (6): 

U(m)=
∑  𝑛

𝑗=1 𝑈𝑗 𝐴𝑗   +∑  𝑚
𝑘=1 𝐿𝑘 𝛹𝑘   +∑  

𝑝
𝑖=1  𝜒 𝑖  

Aoms
      W/ m2K 

U(m)= 
1531 

2253
= 0,68 W/ m2K 

Köldbryggor har uppskattats till 20 % av den totala bortförda energin (uppvärmning, 

varmvatten, hushålls- och fastighets el).38  

De totala transmissionsförlusterna beräknas enligt ekvation (2) (summan av konstruktionsdelars 

transmission och köldbryggor). 

  

                                                                 
38 Isover, u-värdes beräkning, 2017, allmänt: http://www.isover.se/u-vardesberakning (2017-04-03) 
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5.5.5 Ventilationsförluster  

Ventilationsförluster utgörs av den värmen som går förlorat på grund av ventilationssystem 

vädring, köks fläkt och läckage förluster som uppstår vid otätheten av klimatskalet.  

För en byggnad med frånluftsventilation ska luftläckage enligt SS-EN 13829 i BBR allmänna 

råd inte överstiga 0,30 l/ s, m2Aoms. Man uppskattar att den är på 0.25 l/ s, m2Aoms (då handlar 

det om gamla byggnader) och med ekvation (7) fås ventilationssystemets förluster: 

Qv = ρ * Cp * qvent * (1− η )*d       [W/°C]  (7) 

Där fläkten körs hela tiden: d =1 och temperaturverkningsgrad: η=0 

Qv  = ρ * Cp * qvent 

ρ = 1,20 Kg/ m3
 

Cp =1000 J/(kg°C) 

qvent =0,35*2253/1000= 0,7885 m3/s 

Qv = 1,20*1000*0,7518= 946,26 J/s (W) 

Med en gradtimme på Gt = 62 760,00  får vi en energiförlust, enligt ekvation (11), på 

902,16*62 760,00 = 59 387,28 kWh/år 

Andra förluster som påverkar energibalansen är: 

Köksfläkten som bidrar till värmeförluster och uppskattas i H husets fall till 10 l/s (BBR:s 

Tabell: 3.1). Vädring som ger upphov till värmeförluster och enligt Sveby kan uppskattas till    

4 kWh/m2. 

Tabell 5.5.8: Sammanställning av ventilationsförluster 

Ventilationsförlust (Ventilationssystem) 59 387,28   kWh/år 

Ventilationsförluster (Vädring)  9 012,00   kWh/år 

Ventilationsförluster (köksfläkt) 10 l/s 416,10  kWh/år 

läckage (antas till 0,4 l/s, m2 ) 11 783,19   kWh/år 

Summa ventilationsförlust  80 598,57   kWh/år 

 

5.5.6 Uppvärmningsbehov och tappvarmvatten 

Uppvärmningsbehovet beräknas fram med hjälp av gradtimmar Gt , då hänsyn tas av husets 

geografiska läge för den normalårstemperaturen, grattisvärmen från sol, internvärme och 

personvärme som bidrar med en gratistemperatur på Tgratis= 7 °C. 

Gt fås fram ur tabeller efter ortens normalårstemperaturen Tun som antas till 7,8 °C för 

Falkenberg (Göteborgs Tun=7,7°C och Lunds Tun= 7,9 °C) och gränstemperaturen Tg =Tinne-

Tgratis = 20-7 =13 °C. Genom interpolation fås Gt för Falkenberg till 62760 °Ch, enligt tabellen 

nedan. 
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Tabell 5.5.9: Interpolation av Gt  

Tun °C Tg °C Gt °Ch 

7,00 13,00 64 300,00 

7,80 13,00 62 760,00 

8,00 13,00 56 600,00 

 

Den dimensionerade energibehovet för en aktiv uppvärmning blir enligt ekvation (11): 

E= Qtot *Gt  Där: Qtot=Q(trans) +Qv (Summan av transmissionsförluster och 

ventilationsförluster). 

För dimensioneringen kan man uppskatta tappvarmvattenanvändning till 1100 kWh/person och 

år för ett flerbostadshus (Standardvärden för varmvattenanvändning i nya flerbostadshus i 

Sverige är 1000 kWh/pers & år). Därmed skulle huset behöva en mängd värmeenergi på 66000 

kWh/år för tappvarmvatten.39 

5.5.7 VVC förluster   

VVC Tappvarmvattencirkulation har kunnat uppskattas till 7,5 kWh/år med hänsyn tagen till 

att det handlar om en gammal byggnad med barnfamiljer (Vid nyproduktion anges ofta värdet 4 

kWh/m2,år som ett schablonvärde)40. 

5.5.8 Elförbrukning 

Genomsnittet för fastighetsel i landets flerbostadshus är i nivån 25 – 30 kWh/år, m2 (Area 

räknad som boarea BOA). 41 BOA=1611 m2. 

Efast.el= 1611 x 30 = 48330 kWh/år. Då kan man dimensionera för ett behov på ca 50 000 

kWh/år. 

5.5.9 Resultat av den bortförda energin 

Den bortförda energin uppgår till ca 309 MWh/år. Uppvärmningsförluster och 

ventilationsförluster utgör tillsammans ca 57 % av den totala bortförda energin. 

  

                                                                 
39 Sveby, brukarindata för energiberäkningar i bostäder, 2009, pdf: http://www.sveby.org/wp-
content/uploads/2011/06/brukarindata_bostader.pdf (2017-03-22)   
40 Bebo: http://www.bebostad.se/kunskapsbanken/2014-04/ (2017-04-23) 
41 Elforsk, Nyckeltal om elanvändning, 2006, pdf: http://www.elforsk.se/Rapporter/?rid=06_54_ (2017-04-
22) 



 

  40 

Tabell 5.5.10: Sammanställning av den dimensionerade bortförda energin för huset H 

Bortförd energi kWh/år Andelen i % 

Transmissionsförlust 96 085,74 32,15 

Ventilationsförlust (Ventilationssystem) 59 387,28 19,87 

Ventilationsförluster (Vädring)  90 12,00 3,02  

Ventilationsförluster (köksfläkt) 10 l/s  416,10 0,14  

Läckage (antas till 0,25 l/s, m2 ) 11 783,19 3,94  

Summa ventilationsförlust  80 598,57 26,10 

Uppvärmnings behov 176 684,31 57,22 

Tappvarmvatten 1100kWh/pers. 66 000,00 21,37 

VVC förluster 16 110,00 5,22  

Fastighetsel (ref. 2012 & 2013)  50 000,00 16,19 

Bortförda energin 308 794,31 100,00 

 

5.6 Energibalans: Den tillförda energin 

Den tillförda energin utgörs dels av den köpta energin i form av el, fjärrvärmen och dels av den 

gratis energin från solen, människor och elapparater. 

5.6.1 Elförbrukning  

H huset är utrustat med en frånluftsfläkt som har en effekt på 1,5 kW. En värmepump 

(kompressor) med en effekt på 6,4 kW är monterad på taket och utnyttjar den varma frånluften 

för att utnyttja dess värmeenergi (toppa sin effektfaktor) och värmer upp tappvarmvatten och 

täcker husets uppvärmningsbehov tillsammans med fjärrvärme.  

2014 installerade man fjärrvärmecentraler i varje hus i kvarteret, samtidigt hade man separerat 

el mätpunkter för fastighets belysning, frånluftsfläkt och värmepump. 

Ur statistiken från fastighetsägaren (Bilaga 1) kan man konstatera innan separeringen att 

fastighetens elförbrukning under 2012 var på ca 43 030 kWh/år medan under 2013 var den på 

55 037 kWh/år med ett medelvärde på 49033 kWh/år. 

Det framgick också av statistiken att elförbrukning för belysningen och styrningen, efter 

separering av mätpunkter, var på ca 7551 kWh/år (2015 och 2016 efter explicit av mätare). 

Värmepumpen (kompressor), frånluftsfläkten och cirkulationspumpar står för ca 49033 - 7551 

= 41482 kWh/år.  

Frånlufts fläkt effekt är på 1,5 kW och cirkulations pumpars effekt är 350W, tillsammans har 

de en effekt på 1,85 kW.  

Fläkten drivs kontinuerligt, och vi antar att pumparna har en kontinuerlig drift och toppar med 

sin effekt vilket ger en förbrukning på ca 1,85*8760=16206 kWh/år. Slutligen får man 

värmepumpens elförbrukning på ca (41482 - 16206)= 25276 kWh/år.   

Tabell: 5.5.11: Fastighets el i huset H 
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Fastighets el 49 033,00 kWh/år. 

Ytterbelysning, styrning, cirkulationspumpar 7 551,00 kWh/år. 

Frånluftsfläkt 16 206,00 kWh/år. 

Värmepump(kompressor) 25 276,00 kWh/år. 

 

5.6.2 Uppvärmning och tappvarmvatten 

Enligt intervjun med drift tekniker kom det fram att man haft problem med vattencirkulation 

mellan värmepump, fjärrvärmen och ackumulatortank och därmed kan de värden i statistiken 

vara (en aning) opålitliga. 

Värmepumpen bidrar med värmen till tappvarmvatten och till husets uppvärmningssystem, 

men när den inte räcker till så täcks uppvärmningen av fjärrvärmen. Fjärrvärmen håller också 

tappvarmvatten på den konstanta temperaturen med ca 50 grader.  

Enligt statistiken på uppvärmning från fjärrvärmen tas medelvärdet under perioden 2012 och 

2016 av den årliga energianvändningen vilket ger en tillförd energi för uppvärmningen på ca 

35048 kWh/år. Värmepumpen har en värmefaktor på 2,4 så den genererar ca 25276 * 2,4= 

60662 kWh/år. 

För tappvarmvatten utgick man från statistiken på tappvarmvattnets flöde som var på 1442 

kubikmeter per år (Bilaga 3). Med hjälp av ekvationen (12) fås energibehovet:  

 Qtapp = ρ * Cp *qtapp*(T(varm)- T(kall)) W 

Qtapp=1000*4180*(1442/(8760*3600))*(55-8) (J/s) eller (W) 

Qtapp = 4180*(1442/(8760*3600))*(55-8) kW 

Energibehovet för varmvatten blir: 

Etapp =4180*(1442/(3600))*(55-8) kWh/år 

Etapp =78693 kWh/år 

5.6.3 Personvärme 

För personvärme har uppskattats efter värmeavgivning från en vuxen människa (1 metabolism 

motsvarar en värmealstring på 58,2 W/m2 kroppsyta) som alstrar ca 70 W (hänsyn togs p.g.a. 

att det finns barn och vuxna samt deras aktivitet).42 Man räknar med 15 timmars 

vistelsetid/dygn i huset. Detta ger 22 995 kWh/år. 

  

                                                                 
42 Forslund, Gunnel & Jan. (2016). Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. AB svensk byggtjänst, 
Stockholm 
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5.6.4 Värmepumps återvinning 

Värmepumpens genomsnittliga återvinning på ca 70 % (kan vara lägre med hänsyn tagen till 

pumpens ålder som är ca 25 år) av ventilationsförlust (som är 59387 kWh/år).  

Det ger ca 41 571 kWh/år i återvinningen.  

5.6.5 Passiv värme från varmvatten  

Tillgodogjord andel värme från tappvarmvatten kan antas utgöra en andel på ca 20 % av 

tappvarmvatten 43 

Det ger ett tillskott på ca 15 739 kWh/år. 

5.6.6 Solenergi (fönster)  

När det gäller solenergi har man en aktiv och passiv energi. Den passiva solenergin under 

uppvärmningssäsong antas ligga mellan 100 och 300 W/m2. Huset H är orienterat mot väst och 

befinner sig i södra Sverige, så vi antar att man får ca 150 W/m2   

Lägenheter har en sol exponeringsyta på ca 10 m2/lgh, huset får ett tillskott solenergi på:  

18*10*150= 27 kW. 

Tabell 5.5.12:Antalet soltimmar per månad (eldningssäsong)för Göteborg 

Eldningssäsong Soltimmar/månad (h) 

Jan 40,00 

Feb 71,00 

Mar 126,00 

Apr 182,00 

Maj 241,00 

Sep 143,00 

Okt 94,00 

Nov 58,00 

Dec 38,00 

Tot. timmar/år 993,00 

 

Med hjälp av soltimmars tabell, antas att tillskottet kan bli 27*993=26 811 kWh/år. Grovt, har 

man uppskattat att huset ligger i Göteborg (sydväst). 

  

                                                                 
43Sveby, brukarindata för energiberäkning i bostäder, 2009, pdf: http://www.sveby.org/wp-
content/uploads/2011/06/brukarindata_bostader.pdf (2017-03-20): 
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5.6.7 El apparater och hushållsels internvärme 

Andel av elanvändningen som är möjlig att tillgodogöras för internvärme kan antas till 70 % av 

hushållsel. (Sveby brukarindata) 

vilket ger ett tillskott på ca: 

54432 *0,70 = 38102 kWh/år. 

5.6.8  Resultat av tillförd energi för Huset H 

Den tillförda energin för huset H uppgår till ca 308 MWh med en energiprestanda på ca 70 

W/m2K. 

Tabell 5.5.13: Sammanställning av den tillförda energin för huset H samt dess energiprestanda 

Tillförd energi (indata) kWh/år 

Uppvärmning (fjärrvärmen) 35 047,60 

Uppvärmning (värmepump) 60 662,4 

Tappvarmvatten (indata 1442 m3) 78 693,14 

Fastighetsel 49 033,00 

Personvärme 22 995,00 

Värmepump återvinning 41 571,09 

Passiv värme från varmvatten 20 % 15 738,63 

Solenergi fönster  26 811,00 

El apparater (internvärme) 70 % av 

hushållsel 

38 102,40 

Total tillförd energi 307 991,87 

 

5.6.9 Sammanställning av H huset energi balans i nu läget. 

Sammanfattningsvis ser man att den bortförda energin är ca 308 794 kWh/ år medan den 

tillförda energin är ca 307 992 kWh/år. Att det råder en viss skillnad i beräkningen kan bero på 

de antagande då de exakta indata saknas eller var svårt att mäta såsom person värme, solvärme 

etc.  
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Tabell 5.5.14: Sammanställning av energibalans i Huset H 

Bortförd energi kWh/år Andelen i % 

Transmissionsförlust 96 085,74 32,15 

Ventilationsförlust (ventilationssystem) 59 387,28 19,87 

Ventilationsförluster (vädring)  9 012,00 3,02 

Ventilationsförluster (köksfläkt) 10 l/s 416,10 0,14 

Läckage (antas till 0,4 l/s, m2) 11 783,19 3,94 

Summa ventilationsförlust  80 598,57 26,10 

Uppvärmnings behov 176 684,31 57,22 

Tappvarmvatten 1100 kWh/pers. 66 000,00 21,37 

VVC förluster 16 110,00 5,22 

Fastighets el 50 000,00 16,19 

Bortförda energin 308 794,31 100,00 

   

Tillförd energi (indata) kWh/år Andelen i % 

Uppvärmning (fjärrvärmen) 35 047,60 11,38  

Uppvärmning (värmepump) 60 662,4 19,70  

Tappvarmvatten (indata 1442 m3) 78 693,14 25,55  

El 49 033,00 15,92  

Personvärme 22 995,00 7,47  

Värmepump återvinning 41 571,09 13,50  

Passiv värme från varmvatten 20 % 15 738,63 5,11  

Solenergi fönster  26 811,00 8,71  

El apparater (internvärme) 70 % av hushållsel 38 102,40 12,37  

Total tillförd energi 307 991,87 100,00  

 

H Husets energiprestanda är husets specifika energianvändning. 

Energiprestanda = (uppvärmningsbehov + varmvattenenergi behov +El)/ Atemp. 

Energiprestanda = (35047,60+60662,4+78693,14+49033)/2148=104 kWh/m2. 

Husets genomsnittliga värmegenomgångskoefficient var U(m)=0,68 W/m2K. 
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Figur 5.3.10: Illustration av H husets energibehov i kWh/år. 
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6 Analys och diskussion 

De flesta flerbostadshus som är byggda under 60-talet i Sverige klarar inte dagens nya 

byggnaders krav på energiprestanda precis som huset H. Det innebär en stor miljöpåverkan och 

ett hinder för kommunen att nå de miljömålen som regeringen strävar efter. Därför togs 

initiativet av Falkenbergs kommun att starta den omfattande renoveringen av de gamla 

flerbostadshusen i kvarteret Sloalyckan.  

 

6.1 Resultat och BBR krav  

Resultaten på H husets specifika energianvändning och den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten avviker från BBR kravet. 

Pilotprojektet som omfattade renoveringen av F huset har fokuserat just på att halvera 

energianvändningen i huset.  

Tabell 6.1: BBR kraven för flerbostadshus   

Byggnadens specifika energianvändning högst  75  kWh/m2 Atemp och år 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um  0,40 W/m2 K 

 

6.2 Åtgärder för energieffektivisering i H huset  

Värmeförluster sker genom transmission med ca 32 % och genom ventilation med ca 26 % av 

den bortförda energin. På så sätt ska uppvärmningsbehovet täcka ca 58 % av värmeförluster i 

huset H. Den här andelen täcker dels de förlusterna som sker genom fönstren, ytterväggar, tak 

och golv, dels de förluster som sker genom ventilationssystemet, vädring, läckage och 

köksfläkten.  

6.2.1 Klimatskalet 

• Fönstrens transmissionsförluster är på ca 37 % av de totala transmissionsförluster eller 

ca 12 % av det totala energibehovet.     (Bilaga 6 & 7) 

För fönstren (fönstren, entrédörrar och altandörrar) finns det energimärkta produkter 

som har ett U- värde på ca 0,9 W/m2K vilket är mer än hälften av U-värden hos de 

befintliga fönstren. Det ger en energibesparing på ca 6 % av det totala energibehovet.   

• Ytterväggars transmissionsförluster utgör ca 26 % av de totala transmissionsförluster 

eller ca 8 % av det totala energibehovet. 

För ytterväggar finns färdigisolerade paneler som kan halvera U-värdet till ca 0,23 

W/m2K på fasaden vilket ger en energibesparing på ca 4 % av det totala energibehovet. 

• Golvs förluster är ca 10 % av de totala transmissionsförlusterna, och takets förluster är 

på samma nivå (10 % av de totala transmissionsförlusterna) med sin andel på ca 3 % av 

det totala energibehovet. 

• Taket transmissionsförlust kan sänkas genom tilläggsisolering, åtgärderna brukar vara 

kostnadseffektiva. 



 

  47 

Slutsatsen som man kan dra när det gäller klimatskalet är att prioritera åtgärda fönstren, 

ytterväggar och taket. Transmissionsförluster på de nya konstruktionsdelarna illustreras av 

tabell 6.3. 

Tabell 6.3: Transmissionsförluster genom de nya delar på klimatskalet i H huset 

Klimatskalet med nya delar U-värde (W/m2K) Area (m2) UA (W/K) 

Ytterväggsisolering 0,23 918,30 211,21 

Fönster 0,90 260,70 234,63 

Tak 0,11 537,00 59,07 

Summa 

  

504,91 

 

 Med de nya åtgärderna på klimatskalet (Ytterväggar, fönster och tak) skulle 

transmissionsförluster sänkas från 1531 W/K till 799 W/K och den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten U(m) från 0,68 W/m2K till 0,35W/m2K. 

Transmissionsförluster sänktes från 1531*62760= 96 085,74 kWh/år till 50 171,72  kWh/år 

(799,42*62760) med en energibesparing på ca 45 914 kWh/år. 

Tabell 6.4: Totala Transmissionsförluster genom klimatskalet före åtgärder och efter åtgärder i 

H huset 

 Före 

åtgärder(hela 

klimatskalet) 

Före åtgärder 

(yttervägg, 

fönster, tak) 

Efter åtgärder  

(yttervägg, 

fönster, tak) 

Sänktes  

med 

Efter åtgärder(hela 

klimatskalet) 

Summa UA 

(W/K) 

1 275,84 1 114,56 504,91 609,65 666,19 

köldbryggor 

20 % (W/K) 

255,17    133,24 

Trans. Förlust 

(W/K) 

1 531,00    799,42 

U(m) (W/ 

m2K) 

0,68    0,35 

 

6.2.2 Ventilationen 

Några boende upplever att ventilationen är dålig och det luktar instängt om man inte vädrar 

ofta. Det är ett tecken på att ventilationen i lägenheter inte är tillfredställande och husets luft 

måste omsättas för att skapa ett bra inneklimat.  

Värmen följer med vid luftombyte vid vädring. Värmeenergin som förloras i H huset på grund 

av ventilationssystemet är ca 59387 kWh/år. Ett FTX aggregat kan vara en lösning för att ta 

vara på den värmeenergin som försvinner genom ventilationen. Dessutom kan man installera en 

frånluftsvärmepump (NIBE F2300, Bilaga 12) efter FTX vid frånluftshuv. Detta kan ge en 

energibesparing på ca 54 042 kWh/år. 
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Tabell 6.5: Ventilationsförluster efter åtgärder 

Ventilation kWh/år 

Ventilationsförluster 59 387,28 

FTX 1000-5 500 W, 70 % återvinner: 41 571,10 

Förlust efter FTX 17 816,18 

Värmepump NIBE F2300 70 % återvinner: 12 471,33 

Ventilationsförlust efter FTX och NIBE 5 344,86 

 

På samma tabell kan man sammanställa energieffektivisering för klimatskalet och 

ventilationen. 

Tabell 6.6: Energieffektivisering på klimatskalet och ventilationen  

Åtgärd Bortförd energi Besparing 

Yttervägg, Tak & fönster 50 171,72 45 914,01 

FTX och NIBE 53 44,86 54 042,42 

Besparing (ventilation & 

klimatskalet)i kWh 

 99 956,44 

 

6.2.3 Tappvarmvatten  

Valet av en frånluft/vatten värmepump NIBE F2300 med 20 kW installerade effekt med en 

värmefaktor på 3,5 och som har nästan samma elförbrukning som den gamla pumpen, kan vara 

ett bra alternativ inför energieffektiviseringen. 

6.2.4 Fastighetsel  

När det gäller fasighetsel är ventilationsaggregat FTX och värmepumpen de största 

elförbrukare. FTX med sin effekt på 3000W ger en elförbrukning på ca 3*8760= 26280 

kWh/år.  

6.2.5 Uppvärmning  

Installation av fjärrvärmecentraler 2014 har gett bra resultat. En av boende som har bott i 

området sedan 2001 upplever att värmen i sin lägenhet har blivit bättre nu jämfört med några år 

sedan.  

6.2.6 Resultat av energieffektivisering  

Med de energieffektiviserings åtgärder som vidtogs i F huset i åtanke, har man kommit fram till 

att en kombination av ytterväggsisolering, tilläggsisolering av tak, ett värme återanvändnings 

aggregat FTX och en ny frånluft/vatten värmepump, skulle ge en energibesparing på ca 73 676 

kWh/år i huset H. 
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Tabell 6.4: Energibesparing efter åtgärd i hus H 

Åtgärd Besparing (kWh/år) 

Yttervägg, tak & fönster 45 914,01 

FTX och NIBE 54 042,42 

Besparing (ventilation & skalet) i kWh −99 956,44 

Fastighets el (tillskott från FTX 3 kW) i 

kWh 

26280 

 

Den totala tillförda energin skulle sänkas med -99 956,44+ 26280=73676 kWh/år.  

Det motsvarar ca 24 % av den totala energin och gör att huset H uppfyller BBR krav på 

energiprestanda och den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten. 

Tabell 6.5: Energibesparingar och husets energiprestanda  

 Före åtgärd Efter åtgärder 

Total tillförd energi kWh/år  307 991,87 234 315,43 

Energiprestanda kWh/m2 104,02 69,72 

U(m) W/m2K 0,68 0,35 
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7 Föreslagna åtgärder 

De åtgärder som tycks ska tas med vid nästa renovering eller för hela Sloalyckans projektet är: 

● Förvärmning av tilluft  

● Frånluft/vatten värmepump. 

● Individuellmätning av uppvärmning. 

● Fönster runt om i källaren. 

● Tvättstugor. 

● Måla/ tilläggsisolera fasaden. 

● Värmeförlusterna i kulvert mellan husen i Sloalyckan. 

● En snabb start på oljepanna vid fjärrvärmeavbrott 

 

Tvättstugor genererar värme som skulle återvinnas. En åtgärd som kan spara energi är att 

återvinna tvättstugans värme för att avfrosta FTX växlaren (värmebatteriet ska fungera då som 

en backupp och startas vid en viss tilluftstemperatur). Värmen kan också utnyttjas för 

förvärmning av tappvarmvatten. 

 

Värmepump skulle placeras så att den kan ta vara på frånluften som har minst en temperatur på 

7 grader vilket är väldigt optimalt för de flesta värmepumpar. Med andra ord en sådan placering 

ger en effektivare energiåtervinning. 

 

Individuell mätning av uppvärmning och tappvarmvatten i de 18 lägenheterna kan sänka 

energianvändning och påverka hyresgästers beteenden när det gäller vädring, diskning och 

duschtider. 

 

Vid besiktning av Huset F, har konstaterats att karmen till de flesta fönstren runt om källaren är 

dåliga. Man tycker att fönstren runt om källaren borde ha bytts till 3-glasade fönster. 

 

Måla/ tilläggsisolera Fasaden med anpassad färgtyp för att förhindra fukt och nedbrytningen av 

fasadens yttre, speciellt de utsatta ytorna för slagregn.  

 

FABO står för de värmeförlusterna i kulvert mellan husen i kvarteret Sloalyckan. Nätet är mer 

än 50 år gammal. Med dagens nya välisolerade ledningsrör skulle man spara mycket energi 

som går förlorat annars i marken. Mitt arbete begränsades kring H huset, därmed överlämnar 

jag de fortsatta undersökningarna om den interna förlusten mellan den centrala värmeväxlaren i 

A huset och de fjärrvärmecentralerna i varje hus. Den ekonomiska lönsamheten vid ett 

eventuellt byte av ledningar kan vara svår att försvara.  

 

En nackdel med fjärrvärme är om felet uppstår vid fjärrvärmeverket, så är det många 

människor som drabbas av felet. Det måste finnas en bevakning på hur snabbt ska oljepannan, 

värmepump eller annan reserv/spetskälla reagera när ett fjärrvärmeavbrott uppstår. Ett 

fjärrstyrd KNX system kan vara en lösning på sådana störningar. Ett exempel på en sådan 

störning har faktiskt inträffat och rapporterats av FEAB den 2016-11-07:”En kombination av 

pannfel och uteblivet larm har orsakat avbrott i värmeleveranserna i Vessigebro under 

söndagen och måndagsmorgon. Värmen förväntas vara tillbaka under måndag förmiddag”.44  

                                                                 
44 Falkenbergs energi AB, störningar, 2016: http://www.falkenberg-energi.se/nyheter-och-
driftstorningar/nyheter/vessige-nov-2016 
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8 Slutsats och avslutande text 

Att kombinera en bra isolering på taket med ett värmeåtervinningsaggregat, frånluft/vatten 

värmepump, fjärrvärmen och solvärmeteknik kan vara ett exempel på en energieffektivisering 

på de flerbostadshusen som var byggda under 60-talet.  

Taket är billigt att tilläggsisolera samtidigt som energianvändningen sjunker markant. För huset 

F var man tvungen att höja upp taket vilket har lett till en ekonomisk belastning för projektet. 

FTX är en nödvändig åtgärd för ett flerbostadshus. Från ett ekonomiskt perspektiv är den ingen 

lönsam affär för de gamla flerbostadshusen som kan ha för lite utrymme att installera 

kanalsystemen. När det gäller projektet för F huset, har det krävt en omfattande ombyggnation 

för att dra ventilationskanaler vilket hade påverkat den ekonomiska lönsamheten enormt. 

Däremot för de nybyggda husen är FTX system mycket lönsam och är en vanlig teknik för att 

kunna reducera ventilationsförlusterna. Med detta system kan de nya byggnaderna uppfylla 

BBR:s  krav på energiprestanda. 

Värmepumpar är på frammarsch när det gäller energieffektivisering, nackdelen är det starka 

beroendet av el, annars är tekniken en bra investering för flerbostadshus och andra byggnader. 

Uppvärmning med ett avloppsvärme pump som är på test i huset F för de tre lägenheterna är 

rätt intressant och skulle fungera bättre än bergvärmepump (skulle jag påstå), speciellt om 

lägenheterna utrustas med diskmaskiner. 

Tvättstugan bredvid F huset (som inte ingick i energiberäkningar) blev utrustad med 

värmepumpstorktumlare och torkskåp som inte kräver någon evakuering eller ventilation. 

Dessa maskiner kan ha en besparing upp till 66 % (om man ska tro på leverantörens 

påståenden). 45 Det framgick, i intervjuer med boende, viss klagomål angående tvättstugans 

utrustning, men mest av det tekniska manövrerings aspekter. Det skulle avhjälpas med bättre 

information kring drift och skötsel. 

Fjärrvärmen är mycket bra lösning när den fungerar problemfritt. Den är bättre än elpatroner 

(då man vill bibehålla tappvarmvattens temperatur på en konstant nivå som brukar vara över 50 

grader). Det skulle vara intressant om FABO gör en inventering om VVC förluster mellan 

husen i kvarteret samt undersöker möjlighet med att bytta till nya effektiva kulvertar istället för 

de gamla som säkert ligger där och värmer marken. 

Att ha den gamla oljepannan som spetskälla, installerad bredvid den centrala värmeväxlaren, 

tycks fortfarande som en trygghet för att säkerställa värmeleveranser.  

Solvärmeteknik är en av de grundpelare som en nära noll energibyggnad baserar sig på. Man 

planerar och orienterar byggnader så att man kan utnyttja solen under vinterhalvåret för 

uppvärmningen och skärmar den under sommaren för att minska kylbehovet. Huset H och F är 

orienterade mot väst och med inglasade balkonger skulle en hel del solvärmeenergi lagras i 

vardagsrummen. För det ändamålet hade man gjort balkonger bredare vid renoveringen av 

huset F. 

  

                                                                 
45 Elektrolux, värmepumpstorktumlare, 2015, allmänt:  
http://professional.electrolux.se/laundry/heat-pump-dryers/ 2017-04-23 
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Tegelfasader visade sig hålla ganska länge, men med åren kan fogen behöva underhåll. För att 

bevara fasaden och höja dess livslängd så krävs det omfogning och målning av tegel. Man kan 

tilläggsisolera fasaden utvändigt med förtillverkade paneler. 

FABO har nu fått erfarenhet och en prisidé för det eventuella fortsatta renoveringsarbetet av 

de övriga husen i området. Frågan ställer sig: Vilka faktorer måste övervägas för att hitta en 

rimlig balans mellan miljöfrämjande med energieffektivisering och den ekonomiska 

lönsamheten? det vill säga, är det lönsamt ekonomiskt och miljömässigt att renovera på 

samma sätt som man hade gjort vid hus F? Med facit i handen skulle man kanske fokusera 

enbart på: 

• Ytterväggar och fönstren 

• Tak och balkonger. Balkonger ska vetta mot vardagsrummen men utan att göra dem 

bredare 

• En ny styrd frånluft/vatten värmepump  

Med de nya föreslagna åtgärderna i åtanken, inga investeringar på en solcellsanläggning och 

inte heller på en ett FTX aggregat, skulle man ha sänkt kostnaderna reellt. FTX är en bra 

lösning för de nybyggnationer men i F husets fall var det ingen bra idé, om investerarna 

skulle tänka rent ekonomiskt.  

Att Renoverings projektet kostade ca 32 miljoner är något man inte särskilt nöjd med, därför 

funderingar börjar luta mot ombyggnationer istället för renoveringar. Ett övervägande som 

politikerna måste ta gemensam ställning till.  

Kommunen hade byggt Falkenberg Alkoholfri Arena för 110 miljoner kronor. I summan ingick 

kostnader för en solcellsanläggning och 5 bergvärmepumpar. Solcellerna producerar ca 230000 

kWh/år vilket motsvara ca 40 % av energi behovet som är på ett ungefär 600 kWh/år.  

Å andra sidan har kommunen ett gyllene tillfälle för att börja renovera, då får man olika statliga 

bidrag för att energieffektivisera de gamla flerbostadshusen, dessutom höjs hyran, som i F 

husets fall, med ca 20 % per lägenhet. Det är de här incitamenten som gör att fastighetsägare 

och förvaltare vågar investera enormt i energieffektiv renovering av flerbostadshus.  

Energimyndigheten utvärderar den energieffektiviseringen som har åstadkommits och beviljar 

energieffektiviserings bidrag. 

För att främja miljön har FABO investerat i en solcellsanläggning som täcker årsförbrukning av 

ca fyra tvättstugor, vilket var verkligen en bra gest av god vilja. 
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Intervjuer  

Olle Boholm är projektledare hos FABO som var ansvarig för renoverings projektet på 

Sloalyckan. Jag har intervjuat Olle kring renoveringen, han visade mig runt i F huset och vi haft 

kontakt via e-mail vid olika tillfällen då jag behövde fakta om huset F och H.(Första kontakten 

var den 2017-01-18) 

Lars Martin Nilsson är drifttekniker hos FABO. Han visade mig runt för att ta några bilder 

och få mer information om process funktioner av fastighetens drift. (Den 2017-03)  

Andreas Johansson är energirådgivare som jobbar deltid hos FABO. Jag tog kontakt med 

Andreas för att förse mig med statistik för uppvärmning, fastighets el och tappvarmvatten för 

båda F huset, H huset och tvättstugan. (Den 2017-02-06) 
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Bilagor 
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Bilaga 1: Fastighets elförbrukning statistik för H huset från FABO 

 2012 2013 2014 2015 2016 Diff/period Diff/år 

jan 3 498,00 5048,00 3197,00 730,00 681,00 −0,07 −0,69 

feb 3 277,00 4400,00 3178,00 568,00 617,00 0,09 −0,65 

mar 3510,00 5319,00 2938,00 55,00 648,00 9,99 −0,57 

apr 3294,00 5302,00 3022,00 1211,00 648,00 −0,46 −0,56 

maj 3337,00 4931,00 2668,00 611,00 747,00 0,22 −0,49 

jun 3520,00 4521,00 2461,00 622,00 461,00 −0,26 −0,43 

jul 3297,00 4379,00 2421,00 401,00 549,00 0,37 −0,31 

aug 4180,00 4203,00 2474,00 546,00 630,00 0,15 −0,16 

sep 3755,00 5161,00 2336,00 594,00 296,00 −0,50 0,00 

okt 3675,00 4880,00 573,00 571,00 696,00 0,22 0,02 

nov 3711,00 3541,00 731,00 737,00 814,00 0,11 0,03 

dec 3975,00 3353,00 814,00 877,00 765,00 −0,13 0,00 

Summa: 43030,00 55037,00 26812,00 7522,00 7551,00   

Ackum: 43030,00 55037,00 26812,00 7522,00 7551,00 0,00  

 

 

Bild : Hushållsel uppskattas efter denna faktura som tillhör en av boende i området.  
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Bilaga 2: Värmeenergi normalårskorrigerad förbrukning för H huset. (FABO 

statistik) 

Normalårskorrigerad förbrukning (kWh) Värme 

 2012,00 2013,00 2014,00 2015,00 2016,00 Diff/period Diff/år 

jan 2965,00 3015,00 3879,00 522,00 3494,00 5,70 −0,01 

feb 3460,00 2382,00 3441,00 453,00 4012,00 7,86 0,23 

mar 4014,00 2820,00 3959,00 1768,00 4300,00 1,43 0,45 

apr 3724,00 3300,00 3959,00 3810,00 4201,00 0,10 0,48 

maj 3354,00 3431,00 3455,00 3788,00 3135,00 −0,17 0,43 

jun 2589,00 3353,00 2811,00 1795,00 2037,00 0,14 0,50 

jul 2115,00 3227,00 2237,00 121,00 1800,00 9,99 0,73 

aug 2051,00 3148,00 2225,00 1027,00 2030,00 0,98 0,89 

sep 3123,00 2791,00 1953,00 548,00 2686,00 3,90 1,15 

okt 3773,00 3098,00 2208,00 3653,00 4142,00 0,13 1,02 

nov 3746,00 3775,00 1693,00 4058,00 3806,00 −0,06 0,79 

dec 3625,00 3930,00 762,00 4315,00 4350,00 0,01 0,00 

Summa: 38539,00 38268,00 32581,00 25857,00 39993,00   

Ackum.: 38539,00 38268,00 32581,00 25857,00 39993,00 0,55  
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Bilaga 3: Tappvarmvattenförbrukning  (Statistik från FABO) 

Referens år som antogs: 2014 (mer rimligare) 
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Bilaga 4: Gradtimmar.46 

Gradtimmar bestäms genom kännedom av normalårstemperatur och gränstemperatur. 

 

  

                                                                 
46 Kursmaterial Installationsteknik FK Lars Jensen Bearbetat av Catarina Warfvinge, 2001,pdf: 
http://www.hvac.lth.se/fileadmin/hvac/files/varmebeh.pdf  2017-03-04 
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Bilaga 5: Soltimmars tabell för olika orter i Sverige47 

 

  

                                                                 
47Delaval, Soltabell, pdf:  http://www.delaval.se/imagevaultfiles/id_8314/cf_5/soltabelll.pdf (2017-04-09) 
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Bilaga 6: Konstruktionsdels andel energianvändning. 

Konstruktionsdel A (m2) U (W/m2K) UA Innan 

åtgärd 

(W/K) 

Andel i 

% av 

UA(tot.) 

Andel i  (%) 

Av tot. Energi 

Tak 537,00 0,29 154,12 10,07  3,13  

Golv 115,00 0,47 54,51 3,56   

Golv 422,00 0,25 106,77 6,97   

Summa Golv   161,27 10,53 3,28  

Yttervägg 77,40 0,35 26,94 1,76   

Yttervägg 77,40 0,35 26,94 1,76   

Yttervägg 242,40 0,35 84,36 5,51   

Yttervägg 250,00 0,35 87,00 5,68   

Källarvägg (gavel syd) 26,60 0,64 17,05 1,11   

Källarvägg (gavel Norr) 26,60 0,64 17,05 1,11  

Källarvägg (väster) 106,80 0,64 68,46 4,47  

Källarvägg (öster) 111,10 0,64 71,22 4,65  

Summa ytter-&källarvägg   399,00 26,05 8,58 

Fönster 3 glas (gavel syd) 5,90 2,00 11,80 0,77  

Fönster 3 glas (gavel Norr) 5,90 2,00 11,80 0,77  

Fönster 3 glas(östliga fasad) 130,40 2,00 260,80 17,03  

Fönster 3 glas (sovrum, kök) 75,70 2,00 151,40 9,89  

Dörr (av glas) 8,80 2,30 20,24 1,32   

Altandörr 2 glas 34,00 3,10 105,40 6,88   

Summa fönster   561,44 36,66 12,08 

Aoms 2 253,00     

Summa    1 275,84 83  

köldbryggor 20 % av summa UA    255,17 17  

UA(tot.)  

 

  1 531,00 

 

100 

 

 

 

U(m)=
∑  𝑛

𝑗=1 𝑈𝑗 𝐴𝑗   +∑  𝑚
𝑘=1 𝐿𝑘 𝛹𝑘   +∑  

𝑝
𝑖=1  𝜒 𝑖  

Aoms
 

U(m) = 
1531  

2253
 =0,68 W/m2K 
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Bilaga 7: Energibesparing efter åtgärder 

 

Konstruktionsdel H 

huset 

UA (W/K) Innan 

åtgärder 

UA (W/K) Efter 

åtgärder 

Besparing 

(W/K) 

Tak 154,12 59,07 95,05 

Ytter-&källarvägg 399,00 211,21 187,79 

Fönster, altan, 

entrédörrar 

561,44 234,63 326,81 

    

Summa  1114,56 504,91 609,65 

  

 

 

 

 

 

U(m)=
∑  𝑛

𝑗=1 𝑈𝑗 𝐴𝑗   +∑  𝑚
𝑘=1 𝐿𝑘 𝛹𝑘   +∑  

𝑝
𝑖=1  𝜒 𝑖  

Aoms
 

U(m)=
799,42  

2253
 = 0,35 W/m2K 

  

Efter åtgärder  (W/K) 

H husets konstruktionsdelar UA  666,19 

köldbryggor 20 %   133,24 

H Huset UA(tot.)  799,42 
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Bilaga 8: Värmepump NIBE F2300 som installerades i F huset  
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Bilaga 9: Intervjuer den 20017-02-11 och 2017-02-18 

Boende i hus H: Har intervjuat 3 personer som bor i Hus H (Den 2017-02-11) 

Boende i H huset Person 1 Person 2 Person 3 

Upplevelser när det gället 

inneklimat miljön 

Bra Dammigt  Bra 

Värmen i lägenheter Dåligt ibland Några radiatorer inte 

varma  

Bra 

Vädring Vädra typ varje dag Ja ofta Alltid under 

dagen 

Ventilation  Dåligt  Så där  Dåligt 

Diskning För hand För hand För hand 

Belysning Vanliga Lågenergi Blandat låg 

/vanliga små 

lampor 

Tvättstuga Ostädat, ofta sönder Bra Ok 

 

Boende i hus F: Har intervjuat 2 personer som bor i huset F (Den 2017-02-18) 

Boende i F huset Person 1 Person 2  

Upplevelser när det gället 

inneklimat miljön 

Bättre än innan Mycket bra  

Värmen i lägenheter Mycket bra Bra  

Vädring Ibland på helger  Inte ofta (jämfört 

med innan) 

 

Ventilation  Mycket bra Bra  

Diskning Diskmaskin finns Diskmaskin finns  

Belysning Lågenergi lampor Lågenergi lampor  

Tvättstuga Tar lång tid  Gamla var bättre  
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Bilaga 10: Beräkning av U-värde 

Tabell 5.5.1 : Beräkning av ytterväggar U-värde. 

Yttervägg Tjocklek d (m) λ(W/mK) R=d/λ (m2 K/W) 

Rsi   0,13 

Tegel 0,16 0,60 0,26 

Mineralull 36 0,10 0,03 2,77 

Betong 0,16 1,70 0,09 

Rse   0,04 

Rtot   3,30 

 

Tabell 5.5.2: Beräkning av källarvägg U-värde  

Källarvägg Tjocklek d (m) λ(W/mK) R=d/λ (m2 K/W) 

Rsi   0,13 

Betong normal RH 0,18 1,70 0,10 

Träullsplatta 0,07 0,07 0,93 

Rse   0,04 

Rtot   1,21 

 

Tabell 5.5.3: Beräkning av golv U-värde 

Golv yttre randfält Tjocklek d (m) λ(W/mK) R=d/λ (m2 K/W) 

R(si)   0,13 

Lös leca 0,15 0,17 0,88 

Trä gran 0,02 0,14 0,14 

Betong 0,10 1,70 0,06 

R(se)   0,04 

Rtot   1,25 

 

Tabell 5.5.4: Beräkning av golv U-värde 

Golv inre randfält Tjocklek d (m) λ(W/mK) R=d/λ (m2 K/W) 

Rsi   0,13 

Lösleca 0,10 0,17 0,59 

Trä gran 0,02 0,14 0,14 

Betong 0,10 1,70 0,06 

Rse   0,04 

Rtot   0,96 
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Tabell 5.5.5: Beräkning av vindsbjälklag U-värde 

Vindsbjälklag Tjocklek d (m) λ(W/mK) R=d/λ (m2 K/W) 

Rsi   0,10 

Mineralull 40 0,15 0,04 3,75 

Betong Normal RH 0,14 1,70 0,08 

R(se)   0,04 

Rtot   3,97 
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