
ENERGIEFFEKTIVISERING 
 

 
Sandahl & Söderberg 2008 

0 

Högskolan Halmstad 
Sektionen för Teknik och Ekonomi 
Byggingenjörsprogrammet  
Examensarbete 15 hp 
Handledare: Margaretha Borgström 
Halmstad maj 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENERGIEFFEKTIVISERING 
– Av lamellhus byggt på sextiotalet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Richard Sandahl 850811 
Kim Söderberg 810829 



ENERGIEFFEKTIVISERING 
 

 

ENERGIEFFEKTIVISERING 
 

 
Sandahl & Söderberg 2008 

1 

FÖRORD 
Detta examensarbete är skrivet under vårterminen 2008 på Högskolan Halmstad och 
är ett avslutande moment i en treårig byggingenjörutbildning. Vi vill framförallt tacka 
Ulf Johanssson som varit vår kontaktperson på HFAB. Han har stark bidragit till detta 
examensarbete genom sitt engagemang och att alltid varit behjälplig vid frågor och 
funderingar.  
 
Vi vill även tacka Margaretha Borgström som varit vår handledare för alla hennes 
synpunkter och åsikter. Men även alla som ställt upp på intervjuer, hjälp oss att ta 
fram material och korrekturläst examensarbetet. 
 
 
 
     
 
__________________________                                  __________________________ 
/Richard Sandahl/                                                         /Kim Söderberg/ 
 
Högskolan Halmstad 
Maj 2008



ENERGIEFFEKTIVISERING 
 

 
Sandahl & Söderberg 2008 

2 

SAMMANFATTNING 
Titel Energieffektivisering – Av lamellhus byggt på sextiotalet 

 
Författare Richard Sandahl och Kim Söderberg  

 
Utbildning Högskolan Halmstad, Sektionen för Ekonomi och Teknik, 

Byggnadsingenjörsprogrammet 180 ECTS 
 

Handledare Margaretha Borgström, Universitetslektor Byggfysik Högskolan 
Halmstad  
 

Kontaktperson 
på HFAB 
 

Ulf Johansson, VVS och Energisamordnare 

Rapport Examensarbete vid byggingenjörsprogrammet utfört i samarbete med 
HFAB (Halmstads Fastighetsbolag Aktiebolag) 
 

Syfte Examensarbetet är gjort i samarbete med HFAB och deras pågående 
projekt på området Maratonvägen. HFABs fastighetsbestånd på området 
ska genomgå en renovering och i samband med detta ska de se om det 
går att energieffektivisera dessa byggnader också. Varför 
examensarbetets syfte är att besvara frågan om det går att 
energieffektivisera lamellhus byggda på sextiotalet. Det görs genom att 
energieffektiviseringsåtgärder beräknas på en utvald byggnad, 
Maratonvägen 44 A-F i Halmstad, både ur ett energi- och 
kostnadsperspektiv.  
 

Genomförande Examensarbetet bygger på en metodtriangulering, där problemställningen 
först och främst undersökts utifrån energiberäkningar men också 
kvalitativa samtalsintervjuer, investeringskalkyler samt litteraturstudier. 
Energiberäkningarna har gjorts med energiberäkningsprogrammet VIP+, 
som bygger på energibalans som tar hänsyn till byggnadens konstruktion, 
klimat, köldbryggor. Investeringskalkylen är gjord med pay off-metoden. 
Litteraturstudien bygger på sökningar i Halmstad Högskolas egen databas 
HULDA, nationella databasen LIBRIS samt Internet. Eftersom 
utvecklingen är snabb inom området har fokus lagts på information 
publicerad från år 2002 och framåt. De samtals intervjuer som gjort är 
grundade på en framtagen intervjuguide. Detta för att få ut så mycket 
information som möjligt samt att kunna anpassa frågorna till svaren vid 
intervju tillfällena.  
 

Slutsats Den slutsats som presenteras i examensarbetet är bland annat att det finns 
stor möjlighet att energieffektivisera lamell hus byggda på sextiotalet. 
VIP+ är en tillförlitlig beräkningsmetod för detta examensarbete. Bytet 
till fönster med ett U-värde på 0,9 W/˚C är den mest energibesparande 
åtgärden som vi beräknat samt solvärmesystem är ett bra sätt att förse 
byggnaden med varmvatten. 
 

Nyckelord Energieffektivisering, VIP+, energieffektiviseringsåtgärder, lamellhus 
byggda på sextiotalet, Maratonvägen, investeringskalkyl  
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SUMMARY 
Title Energy-efficiency – of slab blocks built in the sixties 
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Contact person 
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Report Examination paper at the construction engineering program is 
performed in cooperation with HFAB (Halmstad real estate concern 
Inc.) 
 

Aim This examinations work is done in cooperation with HFAB and there 
project on the block around the street Maratonvägen. HFAB:s dwelling 
stock on this area are going through a bigger renovation and in relation 
to this they are looking on the possibilities to make this building more 
energy efficient. That is why this examination paper has as purpose to 
answer the question if it is possible to make slab blocks built in the 
sixties more energy efficient. This is done by calculate energy efficient 
measures on a chosen apartment block at Maratonvägen in Halmstad, in 
an energy and expense perspective. 
 

Method The examination paper is based on different methods, mainly 
calculation but also qualitative conversation studies, economic 
calculations and literature studies. Energy calculations has been done 
with the computer program VIP+, which is doing the calculations based 
on a energy balance in consideration to the building construction. The 
calculation in the program is also done with consideration for climate 
and thermal bridges. The investment calculation is done with the pay 
off-method. The litterateur study is built on searches in the databases 
HULDA, LIBRIS and Internet. Since the development in this 
particularly area is progressing fast we have focused on information 
published after the year 2002 and forward. The dialogue interviews are 
founded on an interview guide. This to collect as much information as 
possible and be able to adjust the questions depending on the answers. 

Conclusions The conclusion that is presented in this examination paper is among 
others that there are good possibilities to make slab blocks built in the 
sixties more energy efficient. VIP+ is reliable as a calculation method 
for this examination paper. A change of a window with u-value 0,9W/˚C 
is the most energy-efficient measure that we calculated and that solar-
heating is a good way to provide the building with hot water. 
 

Key word Energy-efficiency, VIP+, energy-efficiency measures, slab blocks built 
in the sixties, Maratonvägen,  
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1 INLEDNING 
Examensarbetet är gjort i samarbete med HFAB (Halmstads Fastighets Aktiebolag) 
och deras projekt på området kring Maratonvägen i Halmstad. Kontaktperson på 
HFAB har varit Ulf Johansson, VVS och energisamordnare. I examensarbetet kommer 
fokus att ligga på ett utvalt typhus uppfört 1963, Maratonvägen 44 A-F. Nedan 
presenteras på ett överskådligt sätt bakgrunden till examensarbetet, syfte, 
genomförande samt avgränsningar. 
 

1.1 Bakgrund 
Elförbrukningen har i svenska hushåll fördubblats de senaste 30 åren 
(Regeringskansliet 1). Detta beror bland annat på att vi efterfrågar större boyta per 
person samt den ökade användningen av hushållsmaskiner och andra elektroniska 
föremål (Neij & Öfverholm, 2002). Idag står bostads- och servicesektorn för 40 
procent av den totala energiförbrukningen i Sverige (Regeringskansliet 1) . Det finns 
stora möjligheter att få ned energiförbrukningen inom denna sektor. De minskningar 
som görs kommer att vara av stor betydelse och påverka den totala användningen av 
energi i en positiv riktning. Detta är också är förenligt med den pågående 
klimatdebatten i Sverige, Europa och i världen.  
 
HFAB ska genomföra ett större underhåll av sina flerbostadshus belägna på området 
kring Maratonvägen vilka är byggda på sextiotalet. I samband med renoveringen finns 
önskemål om att energieffektivisera byggnaderna. Därför har HFAB påbörjat en 
projektring på området, i samarbete med olika konsultföretag bland annat Nila VVS 
(Nissa-Lagadalens VVS-konsulter AB) och Bygg-Fast, för att se över dessa frågor. En 
vision som beskriver ett långsiktigt mål för området har också tagits fram (se Bilaga 
1). HFAB har som målsättning att energianvändningen i hela deras bostadsbestånd ska 
optimeras. Detta betyder att energianvändningen ska minska med 20 procent. Detta är 
räknat utifrån 2001 års förbrukning.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är besvara frågan om det går att energieffektivisera 
lamellhus byggda på sextiotalet. Det görs genom att energieffektiviseringsåtgärder 
beräknas på en utvald byggnad, Maratonvägen 44 A-F i Halmstad, både ur ett energi- 
och kostnadsperspektiv. Avsikten med energiberäkningarna är att ta fram 
kostnadseffektiva åtgärder för att underlätta beslutsfattandet för att skapa ett 
energisnålt boende. Förväntningen är att framtagna åtgärder senare ska kunna 
appliceras på liknande byggnader från samma tidsålder i övriga Sverige. 
 

1.3 Genomförande 
Examensarbetet bygger på en metodtriangulering, det vill säga att problemställningen 
har undersökts genom flera olika metoder (Ekström & Larsson, 2000: 69), framförallt 
genom beräkningar men också kvalitativa samtalsintervjuer, ekonomiska kalkyler 
samt litteraturstudier. 
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Litteraturstudie 
De energieffektiviserings åtgärder som presenteras i examensarbetet är grundade på en 
litteraturstudie. Litteraturen är sökt i den nationella katalogen Libris och Högskolan 
Halmstads egen katalog HULDA. Eftersom det sker en snabb utveckling inom det 
berörda ämnet har litteratur som är publicerad tidigare än 2002 sorterats bort. 
 
Även Boverket (www.boverket.se) och Energimyndighetens 
(www.energimyndigheten.se) hemsidor har legat till grund för sökning av information 
om åtgärderna. 
 
Energiberäkningar 
Energiberäknings processen påbörjas med att en modell av den valda byggnaden på 
Maratonvägen byggs upp med hjälp av energiberäkningsprogrammet VIP+ version 
4.1. Byggnaden studeras i detalj för att definiera klimatskal och köldbryggor. Utifrån 
detta gör sedan programmet beräkningar på byggnadens energiförbrukning. För att 
undersöka programmets pålitlighet utförs en känslighetsanalys där resultatet från 
beräkningarna med VIP+ jämförs med verklig uppmätt energiförbrukning för 
byggnaden. Detta görs för att programmet använder sig av schablonvärden och 
antaganden för att kunna genomföra de olika beräkningarna.  
 
Utifrån det resultat VIP+ presenterar tas ett åtgärdsförslag fram som ger en 
energieffektivisering. En ny beräkning genomförs för att se effekten av de nya 
åtgärderna i förhållande till den föregående beräkningen. Även om 
energiberäkningsprogrammet inte ger ett exakt resultat så ger det en indikation på 
vilken effekt olika energieffektiviserings åtgärder resulterar i efter en ombyggnad. 
 
För att jämföra med de åtgärdsförslag som HFAB tagit fram tillsammans med olika 
konsulter, görs också en alternativ beräkning på detta. 
 
Intervjuguide 
För att få fördjupad information om material och för prisuppgifter till valda 
energieffektiviserings åtgärder samt som underlag till de investeringskalkyler som 
framställs ligger kvalitativa samtalsintervjuer. För information om de åtgärder som 
HFAB har valt, samt riktigheten i de schablonvärden som använts i beräkningarna har 
löpande samtal förts med Ulf Johansson, VVS- och energisamordnare HFAB samt 
Håkan Dagsgård, NILA VVS. Inför intervjuerna utformades en intervjuguide (se 
Bilaga 2). En intervjuguide är en kort lista över de frågeområden eller teman som ska 
ligga till grund för samtalen (Trost, 1997: 45). Meningen med intervjuguiden är att 
frågeformuleringen ska kunna anpassas efter de svar som ges. De personer som 
intervjuats är: 
 

 Ulf Johansson, VVS- och energisamordnare HFAB 
 Håkan Dagsgård, NILA VVS  
 Madeleine Karlsson, NILA VVS 
 Andreas Elmgren, NILA VVS 
 Per-Anders Andersson, NILA VVS 
 Göran Sidén, Universitetsadjunkt Energiteknik Högskolan Halmstad  
 Peter Johansson, Vice VD Sol & Energiteknik SE AB 
 Claus Elofsson, Marknadschef Elitfönster 
 Tommy Haglund, Marknads- och Försäljningschef Thermisol 
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 Björn Ståhl, Heat-On Solenergi & Byggteknik 
 Marie Dellhag, Projektledning/fastighetsutveckling Bygg-Fast 

 
Värt att ha i åtanke är att Sol & Energiteknik SE AB, Elitfönster, Thermisol och Heat-
On Solenergi & Byggteknik är tillverkare/försäljare och informationen härifrån bör 
därför granskas kritiskt då den kan anses vara partisk. 
 
Ekonomisk investeringskalkyl med Pay Off-metoden 
Efter samtalsintervjuerna har en ekonomisk investeringskalkyl gjorts med hjälp av pay 
off-metoden. Denna metod är vald för att den har ett resultat som är enkelt att tyda. 
 

1.4 Avgränsningar 
Beräkningar har genomförts på den utvalda byggnaden, Maratonvägen 44 A-F i 
Halmstad. Detta är ett flerbostadshus. När man gör beräkningar på ett specifikt hus 
medför detta att resultaten inte går att applicera på alla hus av samma typ. Detta 
eftersom det är många faktorer som påverkar beräkningarna, exempelvis utformning, 
konstruktion samt klimat.  
 
Det finns olika metoder för att kontrollera valda åtgärder. I examensarbetet studeras 
åtgärderna endast genom beräkningsprogrammet VIP+.  
 
I genomförda investeringskalkyler har pay off-metoden använts, vilken inte tar hänsyn 
till inflation och räntor. Även underhållskostnader och energiprisutveckling har 
förenklats bort i dessa kalkyler. Detta för att huvudsyftet med examensarbetet är 
energiberäkningar och det skulle bli för omfattande om avancerade 
investeringskalkyler var en del av rapporten. 
 
Då ingen projektering eller upphandling har utförts medför detta en osäkerhet i 
åtgärdernas storlek och omfattning samt att investeringskostnaden inte motsvarar 
marknadens lägsta pris 
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2 BESKRIVNING AV BERÄKNINGSMETODER 
I detta kapitel beskrivs hur de olika beräkningsmetoderna som använts i detta 
examensarbete. Både energiberäkningar och investeringskalkyler. 

2.1 VIP+ 
I programmet VIP+ bygger användaren upp en modell av byggnaden som ska 
energiberäknas. När modellen är uppbyggd använder sig programmet av en 
energibalans för att göra beräkningar på byggnadens energiförbrukning, som 
presenteras här nedan. 
 

 2.1.1 Energibalans 
 

 

 

Ekvation 1: Formel för beräkning av energibalans 

 
Pt står för tranmissionsförluster vilket avser värmeflödet genom olika byggnadsdelar 
som tak, fönster och väggar. Pov och Pv är ventilationsförluster. Pov är oönskat 
luftläckage och beror på läckage i klimatskalet genom otätheter i byggnaden. Pv är 
kontrollerade ventilationsförluster genom ventilationssystemet. Den kontrollerade 
ventilationen ger upphov till ett effektbehov eftersom att varmluft fläktas ut och kall 
luft blåses in. Pw är värmetillförsel genom värmesystem som radiatorer. Ps är 
värmetillförsel genom solstrålning på byggnadens ytterytor som sedan transmitteras 
genom fönster. Det görs skillnad på två typer av solstrålning, dels finns det diffus 
solinstråling vilken är reflektion från omgivning och diffus himmelsstrålning. Nästa 
typ är direkt strålning som beror på solens vinkel mot ytan och solens höjd på himlen. 
Om himlen är molnfri är den direkta strålningen 90 procent av den totala strålningen. 
Pg är gratisvärme och avser värme som människan avger, värme från olika armaturer 
och elektriska maskiner i byggnaden (Warfvinge, 2007).  
 
Figuren nedan visar de indata som används vid beräkning av energibalans.  

 
Figur 1: Bild över energibalans. 

 
Pt+Pov+Pv=Pw+Ps+Pg [W] 
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2.1.2 Tillvägagångssätt för att beräkna i VIP+ 
De olika energiflödena beräknas med hänsyn till olika klimatfaktorer och styrs av de 
krav på rumstemperatur och luftväxling som användaren har valt. Beräkningen avser 
en tidsperiod och då oftast ett år (VIP+ 4.1 Manual). 
 
Solinstrålning som är en del av energibalansen hämtas in från en klimatfil. Klimatfilen 
beskriver den geografiska placeringen av byggnaden och de förutsättningar som finns 
för platsen så som temperatur och vind. Programmet tar i beräkningarna hänsyn till 
riktning på solstrålning och dess infallsvinkel mot fönster och övriga ytterytor på 
byggnaden. Klimatdatan är hämtad från det schweiziska företaget Metotest som 
tillhandahåller klimatdata från klimatstationer över hela världen (Sunda hus 
rådgivning).  
 
Användaren matar in de olika material som finns i byggnaden och med dessa data 
beräkna VIP+ isoleringsförmåga och värmelagringsförmåga. Hänsyn tas också för 
byggnadens möjligheter att lagra överskottsenergi från processenergi och 
solinstrålning i kombination med uppvärmningssystem (Sunda hus rådgivning).   
 
Köldbryggor, exempelvis bjälklagskanter eller plintar under hus, beräknas genom att 
tvådimensionella modeller byggs upp och läggs till i beräkningarna. Luftläckage, via 
både kontrollerad och okontrollerad ventilation, tar programmet hänsyn till genom att 
timma för timma beräkna hur det invändiga luftrycket i byggnaden resulterar i en 
flödesbalans för läckage och kontrollerad ventilation (Sunda hus rådgivning). 
Programmet jämför det framräknade energiförbrukningsresultatet med de nya reglerna 
från BBR (Boverkets byggregler). I BBR är kravet för förbrukning presenterat i 
kvadratmeter per golvarea KWh/m2 (i utrymmen som är uppvärmda till mer än 10 
grader) (VIP Energy). Dessa utrymmen kallas A-temp (BBR avsnitt 9).  
  

2.2 Investeringskalkyl 
Vi har valt att göra enklare investeringskalkyler för att kunna få ett lite bredare 
perspektiv på energieffektiviserings åtgärderna. Tyngdpunkten på examensarbetet 
ligger inte här utan i energiberäkningarna men vi anser ändå att de är omöjligt att 
bortse ifrån de ekonomiska aspekterna vid utvärdering av metoderna. Den metod vi 
har valt att använda är pay off-metoden. 

2.2.1 Pay off-metoden 
Pay off-metoden är en återbetalningsmetod som syftar till att se hur lång tid det tar för 
en investering att nå ”break even” eller ”nollpunkten”. Break even uppstår när 
grundinvesteringen har betalat tillbaka sig själv, alla intäkter efter denna punkt är 
vinst. Metoden används ofta som ett grovsållnings instrument som inte tar hänsyn till 
att belopp har olika värden vid olika tidpunkter. Enligt pay off-metoden är en 
investering lönsam om återbetalningstiden för investeringen är kortare än den uppsatta 
tid som investerarna har valt, alternativt investeringens livslängd (Holmström, 2005).  
 

 
Ekvation 2: Formel för pay off-tiden 

 
Pay off-tid = G/a [År] 
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3 ORSAKER TILL ENERGIEFFEKTIVISERING 
Under efterkrigstiden växte oljeanvändningen snabbt i Sverige, vid början av 
sjuttiotalet stod oljan för cirka 70 procent av energiförsörjningen. Det var först när 
oljekrisen slog till och orsakade en fyrdubbling av priset på oljan, som man insåg hur 
stor oljans inverkan på ekonomin och välfärden var. Det ledde fram till en strategi 
som syftade till att minska Sveriges oljeberoende. Denna avsåg att nya bränslen skulle 
användas och att det totala energiberoendet skulle minska. Ekonomiska medel 
frigjordes för ändamålet och det hela fortgick fram till 1986 då en halvering av 
oljepriset gjorde att den ekonomiska lönsamheten för att byta energisystem och 
energieffektivisera minskade. I dagsläget är ämnet återigen aktuellt i och med stigande 
energipriser och hög energianvändning i bebyggelsen. Även internationellt är ämnet 
prioriterat vilket har medfört att EU tagit fram direktiv för ändamålet 
(Regeringskansliet 3). 
 

3.1 EG-direktiv om byggnaders energiprestanda 
EU: s medlemsländer har tagit fram och enats om ett ramdirektiv (2002/91/EG) för att 
uppnå en förbättring av energiprestanda i unionens byggnadsbestånd 
(Regeringskansliet 1). Olika krav ställs på medlemsländerna då hänsyn tas till 
utomhusklimat och lokala förhållanden samt till de krav som ställs på inomhusklimat 
och kostnadseffektivitet. För att nå upp till utsatta mål innehåller direktivet krav som 
medlemsländerna ska realisera i sina lagstiftningar. Dessa kan sammanfattas i följande 
punkter: 
 

 Beräkningsmetodik för byggnaders integrerade energiprestanda 
 Tillämpning av minimikrav på nya byggnaders energiprestanda 
 Tillämpning av minimikrav på energiprestanda i befintliga, stora byggnader 

som genomgår större renoveringar 
 Energicertifiering av byggnader 
 Regelbundna kontroller av värmepannor och luftkonditioneringssystem i 

byggnader och bedömning av värmeanläggningen om värmepannan är mer än 
femton år (Regeringskansliet 1) 

 
Enligt direktivet ska ett energicertifikat tas fram där byggnadens energianvändning 
presenteras på ett klart och tydligt sätt. Certifikatet kallas energideklaration och gäller 
för nybyggnad, försäljning och uthyrning av byggnader. Energideklarationen ska 
utöver byggnadens energianvändning innehålla ett referenssystem för liknade 
byggnader, för att man ska kunna jämföra byggnaden med andra. För byggnader över 
1000m2 eller om de inhyser offentliga myndigheter och institutioner ska certifikatet 
placeras på en väl synlig plats i byggnaden (Regeringskansliet 1). Kravet med synliga 
certifikat innebär att byggnader med stor energianvändning blir mindre eftertraktade 
vilket leder till en ökad efterfrågan på energieffektiviseringar. 
 

3.2 Bygga-bo-dialogen 
Av de bostäder som kommer att finnas om 50 år är 75 procent byggda innan dagens 
datum. Därför är det av yttersta vikt att energieffektivisera det befintliga 
bostadsbeståndet (Neij & Öfverholm, 2002). Då bostads- och servicesektorn står för 
en stor andel av energianvändningen finns stora möjligheter att energieffektivisera 
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inom detta område. Detta är också nödvändigt för att uppnå de mål som satts upp av 
EU.  
 
Miljövårdsberedningen fick i uppdrag av regeringen år 2000 att genom ett 
dialogprojekt tillsammans med företag och myndigheter inom bygg- och 
fastighetssektorn, medverka i att ta fram strategier för utveckling mot ett hållbart 
samhälle gällande miljö och energi. Denna dialog kallas Bygga-bo-dialogen. Det man 
kommit fram till är att energi- och resurseffektivisering, god inomhusmiljö och sunda 
och miljöriktiga materialval är grundläggande och viktiga områden för att uppnå ett 
hållbart samhälle. Detta har mynnat ut i mål som innebär att senast 2025 ska nästintill 
all uppvärmning och varmvattenberedning ske utan användning av fossila bränslen. 
2015 ska över hälften av energibehovet täckas av förnybar energi samt att den köpta 
energin ska minska med 30 procent jämfört med 2000 års värden (Regeringskansliet 
2).  
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4 ENERGIEFFEKTIVISERINGS ÅTGÄRDER 
Nedan presenteras och förklaras olika energieffektiviserings åtgärder. Detta för att ge 
en ökad förståelse vid tolkning av resultat. 
 

4.1 Markisolering 
Effektbehovet kan bero på felaktiga konstruktioner vilket leder till köldbryggor. 
Köldbryggorna kan åtgärdas genom att rätta till felaktigheten istället för att öka 
värmeeffekt behovet (Warfvinge, 2007). Genom att isolera plintarna i grunden med 
cellplast, så kallad kragning, kan köldbryggorna minska i omfattning. Detta gör också 
att man skyddar grunden från att skadas vid kalla vintrar. Principen går ut på att 
isolera marken vid sidan av grunden så att marken värms upp och hindrar kylan från 
att tränga in i grunden. Husets hörn är den svagaste punkten de förbättras genom 
extraisolering i hörnen (Thermisol). 
 
Cellplasten anses vara ett effektivt material att använda vid markisolering eftersom 
den tål fukt, är åldersbeständig och inte innehåller några näringsämnen som kan skapa 
mögeltillväxt. Cellplasten har också låg egenvikt vilket gör den lättarbetad 
(Thermisol). 
 

4.2 FTX-ventilationssystem 
FTX-ventilationssystem står för till- och frånluftventilation med värmeväxling. 
Systemet värmer upp tilluften som kommer utifrån, med hjälp av frånluften som 
kommer från byggnaden. Frånluften har under större delen av året högre temperatur 
än uteluften vilket gör att tilluften måste värmas. Värmeväxlaren installeras i 
energibesparingssyfte och minskar värme behovet för att värma tilluften med cirka 70-
85 procent. Eftersom luften filtreras innan den tillförs byggnaden blir också 
inomhusmiljön bättre (Warfvinge, 2007).  
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Figur 2: FTX-ventilationssystem 

 
1. Uteluft tas in och blir tilluft.  
2. Tilluften värms i en värmeväxlare med hjälp av frånluften.  
3. Uppvärmd tilluft tillförs byggnaden.  
4. Den förorenade frånluften tas ut från kök och badrum. Oftast dras en separat 

kanal från köksfläkten som inte passerar värmeväxlaren. Detta för att det inte 
ska samlas fett i värmeväxlaren, vilket är en brandrisk. 

5. Frånluften överför sin värme till tilluften i värmeväxlaren och passerar ut.  
 
Värt att ha i åtanke är att ett FTX-system kräver regelbundet underhåll. Fläktar, filter 
och värmeväxlare måste kontrolleras så att de fyller sin tänkta funktion och att driften 
går optimalt. Det är särskilt viktigt att byta filter innan det sätts igen, för om luften har 
svårt att ta sig ut ur byggnaden skapas ett övertryck som kan leda till fuktskador i 
fasaden (Warfvinge, 2007). 
 
När det gäller FTX-systemets värmeväxlare finns det olika typer att välja mellan, 
exempelvis roterande-, batteri- och plattvärmeväxlare. I en roterande värmeväxlare 
går varm frånluft från byggnaden in i kanaler i en rotor varpå kall avluft avges (se 
figur 3). De kanalerna som blivit uppvärmda roterar och värmer upp kall uteluft. Trots 
att både avluft och tilluft är i kontakt med samma ytor är partikelöverföringen väldigt 
låg. Detta eftersom renblåsningssektorn kraftigt reducerar hur mycket av frånluften 
som blandas med tilluften.  
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Figur 3 Roterande värmeväxlare 

 
Återvinningsgraden på en roterande värmeväxlare är ungefär 85 procent. När 
verkningsgraden behöver sänkas, exempelvis när temperaturen ute höjs, görs detta 
genom varvtalssänkning av motorn som driver värmeväxlaren (Warfvinge. 2007).  
 

4.3 Nya fönster 
Att byta fönster är viktigt ur energieffektiviseringssynpunkt, då 35 procent av all 
värme som försvinner ut ur klimatskärmen går igenom dåliga fönster 
(Energirådgivningen 2). Värme transporteras ut genom fönster, via ledning, långvågig 
strålning och konvektion när det är varmare inne än ute. Värmen transporteras in 
genom fönster genom kortvågig solstrålning under dagen (Petersson, 2004).  
 
De vanligaste förekommande nya fönster idag är kopplade treglasfönster, vilka har en 
tvåglas isolerruta samt ett enkelglas i en egen ytterbåge, detta kallas 2+1 fönster. 
Isolerrutan är uppbyggd av två glas som fixeras med distansprofiler och som tätas med 
tätningsmassa. För att ytterligare sänka energiförlusterna genom fönsterglaset kan man 
förse det med ett LE-skikt (lågemissionsskikt). Skiktet förhindrar långvågig 
värmestrålning från att transporteras ut genom fönstret, i stället återstrålar den mot 
rummet (Petersson, 2004). Genom att byta till energifönster sänks inte bara 
energibehovet, det blir också en bättre inomhusmiljö i form av minskat kallras intill 
fönstret samt en bättre ljudisolering. 
 
I examensarbetet ”Fönsterglas -  vilka, var och varför?” (Bengtsson & Doweyko, 2006) 
har man kommit fram till att ett tvåglas isolerfönster är mer prisvärt än ett fönster med 
tre glas. Detta för att tekniken gör att man kan komma ner i jämförbara U-värden. 
Trots detta är treglas isolerfönster det som säljs mest. En teori som presenteras i 
examensarbetet är att kunderna efterfrågar treglasfönster eftersom den Svenska 
fönsterbranschen hävdar att dessa är de bästa, troligtvis på grund av att man vill hålla 
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utländsk konkurrens borta och tillgodose kundernas behov så snabbt som möjligt 
(Bengtsson & Doweyko, 2006).  
 

4.4 Tilläggsisolering av väggar utvändigt 
Tilläggsisolering är en bra åtgärd både ur energisynpunkt och ur ett ekonomiskt 
perspektiv om fasaden ändå är i behov av renovering. När det gäller energin 
försvinner 15 procent genom fasaden (Energirådgivarna), detta kan reduceras genom 
att tilläggsisolera huset. Är huset välisolerat skapas det bra förutsättningar för att ha en 
kontrollerad ventilation vilket minskar värmebehovet (Swedisol 2). Isolering är också 
bra eftersom det har samma egenskaper genom hela husets livslängd, det kräver inget 
underhåll och behöver aldrig bytas ut. Det är också bra för att det minskar buller 
(Swedisol 1).  
 
Värmetransport genom väggen går alltid från en högre temperatur till en lägre 
temperatur vilket resulterar i värmeförluster via transmission genom byggnadsdelar. 
De två största värmeförlusterna i en byggnad är transmission och ventilation. Genom 
att isolera med exempelvis porösa material som mineralull står luften still vilket 
betyder att dessa två material överför lite värme. Vad som ska beaktas när ett hus 
tilläggsisoleras är att det inte blir för tätt i relation till ett för lågt antal omsättningar i 
ventilationen. Det finns då risk för dålig inomhusmiljö (Swedisol 2).  
 

4.5 Solvärme 
Solen avger energi i form av strålning som till en viss del upptas i jordens atmosfär. 
Efter förluster i atmosfären så är den mängd energi som träffar Sveriges horisontella 
yta cirka 900 till 1000 kWh/år,m2. En viss del av denna energi upptas av växtlighet 
och omvandlas genom fotosyntes till värme (Warfvinge, 2007). Denna energi kan tas 
tillvara på genom en solfångare som placeras på hustak eller på marken. 
 
Solenergi kan omvandlas till värmeenergi i en solfångare även kallad absorbator. 
Solfångaren är den del av solvärmeanläggningen som tar upp solstrålningen (se figur 
4). I denna används luft, gas eller vatten som cirkulerar runt och tar upp värmen. 
Genom att isolera solfångaren med glasskikt släpps den kortvågiga solstrålningen in, 
medan den långvågiga hindras att gå ut. Det uppvärmda mediet transporteras vidare 
till varmvattenberedaren där värmen avges. Mediet transporteras sedan tillbaka till 
solfångaren igen. Värmen som lämnades i varmvattenberedaren används sedan för att 
värma upp vatten (Warfvinge, 2007). 
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Figur 4: Solvärme system 

 
Det vanligaste är att använda energin från solfångare till uppvärmning av 
tappvarmvatten. Problemet med solfångare är att verkningsgraden är låg vilket gör att 
det behövs stora ytor för att systemet skall kunna användas som huvudsakligt 
värmesystem. Ett annat problem i Sverige är att det inte går att lagra värme speciellt 
länge då den mesta av solenergin förekommer då värme behovet är relativt litet. Det 
görs idag försök med att dygns eller säsongs lagra solenergin (Warfvinge, 2007). 
 

4.6 Frånluftvärmepump och frånluftsventilation 
En frånluftvärmepump utnyttjar värmen i luften som lämnar byggnaden. Denna luft 
har en jämn temperatur under året vilket gör att frånluftsvärmepumpen får en jämn 
och hög värmefaktor eller COP (coefficient of performance) (Warfvinge, 2007). 
Värmefaktorn är ett mått på hur mycket värme som avges i förhållande till hur mycket 
el som värmepumpen förbrukar (Energirådgivningen 3). Frånluftvärmepumpen täcker 
ofta inte hela byggnadens värmeeffekt behov, eftersom ventilationsflödena är relativt 
låga (Warfvinge, 2007).  
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Figur 5: Beskrivning hur en värmepump fungerar.  (Energirådgivningen 3) 

1. I en frånluftvärmepump cirkulerar ett köldmedium i en kollektorslinga, vilken 
tar upp värme ur frånluften.  

2. Värmen från kollektorslingan överförs till en förångare och köldmediet 
övergår till ånga.  

3. Kompressorn suger in och komprimerar ångan så att trycket och temperaturen 
stiger. 

4. I kondensorn övergår ångan som ökat i temperatur till vätska. Därigenom kan 
den överföra värme till värmesystemet eller till varmvatten. 

5. När köldmediet övergått till vätska och lämnat värme, passerar den en 
expansionsventil som sänker trycket och temperaturen (Warfvinge, 2007). 

 
Frånluftsvärmepumpen kräver att det finns ett frånluftventilationssystem i byggnaden. 
Ett mekaniskt frånluftsventilationssystem reglerar med hjälp av en fläkt luftflödet i 
varje rum. Ett frånluftsdon, igenom vilket luften sugs ut, placeras i de rum med mest 
föroreningar så som våtutrymmen och kök. Ventilationsflödet blir med ett 
frånluftsventilationssystem i stort sett konstant (Warfvinge, 2007).  
  
Det mekaniska frånluftssystemet behöver tillsyn och regelbunden rengöring. Bortsett 
från detta är systemet fritt från underhåll.  Det negativa med systemet är att det kan 
förekomma viss mängd ljud. Problem kan också uppstå om byggnaden är tät eftersom 
tilluften kommer in genom uteluftsventiler och vid låg temperatur utomhus kan drag 
uppstå. (Warfvinge, 2007).  
 

4.7 Tilläggsisolering av taket 
I allmänhet lönar det sig att tilläggsisolera taket med 400-500 mm isolering. 
Tilläggsisolering av tak kan ske på två sätt antingen med isoleringsskivor eller med 
lösull. Lösull är ett bättre alternativ eftersom det är lättare att sprida ut och det är lätt 
att få in isoleringen i vinklar och vrår (Energirådgivningen 1).  
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När tilläggisoleringen har utförts minskar temperaturen på vinden, vilket innebär att 
den blir känsligare för fukt. Därför måste alla skarvar som kan leda upp fuktig 
inomhusluft tätas samt att alla ventilationskanaler och vattenledningar som är dragna 
på vinden isoleras för att inte kondens ska bildas (Petersson, 2004).  
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5 MARATONVÄGEN 44 A-F 
Valet av den specifika byggnad, Maratonvägen 44 A-F, som används i examensarbetet 
är gjort i samråd med HFAB. Dels är valet baserat på att byggnaden är typisk för 
området. Dels att byggnaden har samma utformning som en annan byggnad på 
området där man tänkt göra framtida renoveringar. Tanken är att man skall kunna 
använda de åtgärder vi tagit fram även för denna byggnad.  
 

5.1 Beskrivning av Byggnaden 
Maratonvägen 44 A-F består av fyra våningar, där första våningen är en källare ovan 
mark (För ritningar på byggnaden se Bilaga 2). Källaren innehåller skyddsrum, 
lägenhetsförråd, fastighetsförråd, tvättstuga samt ett fåtal lägenheter. De resterande tre 
våningarna innehåller lägenheter. Totalt finns det 58 stycken lägenheter i byggnaden i 
olika storlekar. Byggnaden har en stomme av tegel och lättbetong. Undantaget är 
skyddsrummet som ligger i markplan och är gjutet i betong, detta upptar halva 
våningsplanet. 
 
I dagsläget sker byggnadens värmeförsörjning genom fjärrvärme som levereras av 
Halmstad Energi och Miljö (HEM). Fjärrvärmen levereras i en samlingspunkt för hela 
HFABs område på Maratonvägen. I samlingspunkten sitter en värmeväxlare, vilket 
innebär att området har ett eget primärvärmenät som sedan leds vidare via kulvertar 
till de olika byggnaderna. Varje byggnad har ytterligare en värmeväxlare som tar upp 
värme till varmvatten och värmeförsörjning. 
 
Byggnaderna på området kring Maratonvägen är av typen lamellhus vilket är 
tidstypiskt för den tid då de byggdes. Maratonvägen 44 A-F stod klart 1963. Enligt Ulf 
Johansson, VVS- och energisamordnare på HFAB, är bygganden i nuläget i behov av 
byte av fönster samt renovering av balkar över fönster. Detta då balkarna börjar vittra 
sönder samt att träkarmen i fönsterna har börjat ruttna. HFAB har mätt upp mindre 
halter radon i byggnaden, varför de har tänkt byta ut ventilationssystemet för att öka 
omsättningen av luft vilket leder till att radonproblemet minimeras. Detta är åtgärder 
som HFAB tänker vidta oavsett om de energieffektiviserar byggnaden eller ej.  

 
Figur 6: Fönster på Maratonvägen 44 A-F 
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5.2 Lamellhus byggda på sextiotalet 
Det befintliga beståndet av flerbostadshus i Sverige, byggda på sextiotalet, är inom en 
snar framtid i behov av större renoveringar. Det här öppnar för möjligheten att 
samtidigt utnyttja tillfället att energieffektivisera dessa byggnader. 
 
Bostäderna som uppfördes på sextiotalet placerades främst i städernas utkanter. De 
vanligaste husen var skivhus på sju till tolv våningar vilka kompletterades med 
lamellhus på två eller tre våningar. Lägenheterna ser ofta likadana ut oavsett placering 
i byggnaden (Björk & Reppen, 2000).  
 
Lamellhus som är byggda på sextiotalet är, till skillnad från lamellhus från tidigare 
årtal, byggda på plan eller plangjord mark. Husen byggdes parallellt eller i rät vinkel 
runt öppna innergårdar. Gavlarna är helt eller näst intill fria från fönster och taken är 
plana eller har väldigt liten lutning. Balkongerna på denna typ av hus är ofta indragna 
eller fastsittande i fasadlivet med ett sidostycke i betong. De fasadmaterial som 
användes var puts, tegel, betong eller vit kalksten. Husen har två eller tre våningar och 
saknar hiss (Björk, Kallstenius & Reppen, 2003).  
 
Under sextiotalet konkurrerade och utvecklades både det industriella byggandet och 
de platsbyggda metoderna. De platsbyggda metoderna var fortfarande de som 
lyckades behålla marknadsandelar. Detta då metoden hade ett försprång gällande 
anpassning till färdigprojekterade mindre objekt samt att det hade bättre logistik och 
hantering av material (Björk, Kallstenius & Reppen, 2003).
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6. BERÄKNING AV URSPRUNGSBYGGNADEN 
För att kontrollera programmets tillförlitlighet har beräkningar gjorts av de faktiska 
värden som byggnaden har idag. Dessa värden kontrolleras sedan genom en 
känslighetsanalys, där resultaten jämförs med verklig data. Detta är för att senare 
tydliggöra hur stor inverkan de energieffektiviseringsåtgärder som tagits fram och 
beräknats i VIP+ har i verkligheten.  
 

6.1 In-data för beräkningar av energiförbrukning på 
ursprungsbyggnaden 
För att kunna göra korrekta beräkningar på byggnaden krävs en specifikation av 
klimatskärmen och dess komponenter.  Dessa komponenter presenteras nedan och är 
med i de beräkningar som gjorts i VIP+.  
 
1. Yttervägg av lättbetong 
Denna vägg består av följande, utifrån och in: 
 

 Tegel 120 mm 
 Lättbetong 220 mm 

 
U-värdet för denna vägg är 0,515 W/m2ºC 
 

 
Figur 7: Genomskärningsbild av 
yttervägg med tegelfasad 

2. Yttervägg av betong 
Denna vägg består av följande utifrån och in: 
 

 Betong 250 mm 
 Cellplast 30 mm 

 
U-värdet för denna vägg är 0,720 W/m2ºC 
 

 
Figur 8: Genomskärningsbild av 
yttervägg av betong 
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3. Balkongyttervägg 
Denna vägg består av följande utifrån och in: 
 

 Masonit 10 mm 
 Regelvägg med mineralull 50 mm 
 Masonit 10 mm 

 
U-värdet för denna vägg är 0,765 W/m2ºC 
 

Figur 9: Genomskärningsbild av 
balkongyttervägg 

 
4. Tak 
Taket består av följande utifrån och in: 
 

 Mineralull 25 mm 
 Mineralull 100 mm 
 Betong 100 mm 

 
U-värdet för taket är 0,366 W/m2ºC 
 

 
Figur 10: Genomskärningsbild av tak 

5. Bottenplatta 
Bottenplattan består av följande utifrån och in: 
 

 Dräneringsgrus 200 mm 
 Betong 100 mm 

 
U-värdet för bottenplattan är 2,690 W/m2ºC 
 
 

 
Figur 11: Genomskärningsbild av 
bottenplatta 
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6. Fönster och portar 
Byggnaden har tvåglasfönster med träkarm och har ett U-värdet på 3,0 W/m2ºC. 
Portarna är av trä och ett U-värde på 1,0 W/m2ºC. 
 
7. Köldbryggor 
Ett antal köldbryggor har identifierats genom studier av ritningar samt fotografier med 
värmekamera. På grund av att det är många köldbryggor med snarlikt utförande har 
vissa förenklingar gjorts. Köldbryggorna har ritats upp i 2-dimensionella modeller i 
VIP+, sedan har varje köldbrygga har mätts i löpmeter för att få ut den totala inverkan 
som köldbryggan har på byggnaden. Nedan visas bilder på utvalda köldbryggor tagna 
med värmekamera. 
 

 
Figur 12: Köldbrygga fasad 

 

 
Figur 13: Köldbrygga fasad- värmefotografi 

 

 
Figur 14; Köldbrygga fönster och mark 

 

 
Figur 15; Köldbrygga fönster och mark - 
värmefotografi 
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Figur 16: Köldbrygga balkong 

 
Figur 17: Köldbrygga balkong- värmefotografi 

 
 

6.2 Antagna schablonvärden för förbrukning 
För att göra det möjligt att energiberäkna byggnaden antas vissa schablonvärden 
genom VIP+ på bland annat komforttemperatur som är 21 grader, varm- och 
kallvattenförbrukning, ventilation och elförbrukning. Diskussioner om dessa 
schablonvärdens riktighet har förts med HFAB och Nila VVS.  
 
6.3 Resultat av beräkningar av energiförbrukning på 
ursprungsbyggnaden 
 
Tabell 1. Resultat av beräkningar av värden på ursprungsbyggnaden (bilaga 4) 

Ursprungshuset   
Utan åtgärder kWh/m2,A-temp,år 
Elförsörjning + Processenergi 31,1 
Energiförsörjning 121,1 
Processenergi + Energiförsörjning 151,7 

 
I posten elförsörjning + processenergi ingår hushållsel och fastighets el. I posten 
energiförsörjning ingår värmeförsörjning för ventilation, värmesystem, varmvatten 
samt elförsörjning till cirkulationssystemen för dessa system.  

6.4 Känslighetsanalys av energiberäkningarna 
För att kontrollera programmets tillförlitlighet har beräkningar gjorts av de faktiska 
värden som byggnaden har idag. Dessa värden kontrolleras genom en 
känslighetsanalys, där resultaten jämförs med verklig data från ursprungsbyggnaden. 
 
Enligt HFABs mätningar är energiförsörjningen för Maratonvägen 44 A-F, 128,56 
kWh/m2,år, BOA (Bostads area). Då resultaten på beräkningarna i VIP+ presenteras i 
kWh/m2,år, A-temp (Area med en temperatur över 10 grader Celsius) måste HFABs 
resultat omvandlas. Detta görs genom att byggnadens totala area divideras med BOA. 
Därefter divideras den uträknade faktorn med energiförsörjningen. 
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Tabell 2. Känslighetsanalys 

Ursprungshuset      
Utan åtgärder     
Energiförsörjning 121,1 kWh/m2,år  
    
    
Verkligt Energiförbrukningsvärde 185,6 kWh/m2,år, BOA  
(normalårs korrigerat)    
Area BOA 3507 m2  
Area A-temp 5120 m2  
    
Omräkningsfaktor 1,5   
    
Verkligt Energiförbrukningsvärde 127,1 kWh/m2,år, A-temp  
    

Procentuell skillnad mellan beräknat och värklig energiförbrukning 5% 
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7 MOTIVERING TILL VALDA 
ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER 
Vid denna punkt i arbetet kan slutsatsen dras att det finns åtgärder som kan vidtas för 
att energieffektivisera byggnaden. Energieffektiviseringsåtgärderna är framtagna 
utifrån resultatet av beräkningarna på ursprungsbyggnaden (se 6.3) samt med tanke på 
byggteknisk värmeledning.  
 
Åtgärder väljs så att de tillsammans får bästa möjliga effekt. Detta för att få en optimal 
drift samt att vid korta köldperioder tillgodose den påverkan som finns på 
effektbehovet. För att göra detta ska en säkerhetsmarginal beräknas för hela 
byggnaden och inte för varje del (Warfvinge, 2007). 
 

7.1 Markisolering 
Efter beräkningar i VIP+ upptäcktes att byggnadens grundkonstruktion med plintar är 
köldbryggor. Genom att isolera plintarna i grunden med cellplast, så kallad kragning, 
kan köldbryggorna minska i omfattning (för att se hur markisolering fungerar se 4.1). 
Mark isoleringen bör utföras så som figur 18 beskriver. Genom att markisolera sänks 
U-värdet på plinten från 1,218 W/m2ºC till 0,978 W/m2ºC. 
 

 
Figur 18: Beskrivning av plint före och efter markisolering med cellplast.   

 

7.2 FTX-ventilationssystem 
Idag är det ett ventilationssystem med självdrag i byggnaden. Detta innebär att 
ventilationen drivs av temperaturskillnaden och densitetskillanden mellan utomhus 
och inomhusluft samt vindförhållanden (Warfinge, 2007). Detta leder till att systemet 
fungerar dåligt sommartid då skillnaden mellan utomhus och 
inomhusluftstemperaturen är liten. För att förbättra ventilationen och ta hand om 
radon problemet är HFABs åtgärd att installera ett frånluftsventilationssystem (se 5.1). 
Systemet bygger på att luft tillförs via ventiler och otätheter och förs bort med en fläkt 
(Warfinger, 2007). Detta är dock sämre ur energieffektiviserings synpunkt då 
energiförbrukningen ökar i och med att man måste värma upp en stor mängd uteluft. 
Därför är ett FTX-ventilationssystem ett bättre förslag i sammanhanget. Till systemet 
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har en roterande värmeväxlare (för att se hur en roterande värmeväxlare fungerar se 
4.2) valts eftersom den har en betydligt högre verkningsgrad än en plattvärmeväxlare. 
 

7.3 Nya fönster 
Som tidigare nämnts har HFAB tänkt byta fönster då träkarmen i dessa har börjat 
ruttna (se 5.1). Detta är också viktigt ur energieffektiviseringssynpunkt, då 35 procent 
av all värme som försvinner ut ur klimatskärmen går igenom dåliga fönster 
(Energirådgivningen 2).  
 
Det viktiga vid val av fönster är att det har ett lågt U-värde. I dagsläget har 
byggnadens fönster ett U-värde runt 3,0 W/ºC vilket är högt, då ett nytt normalfönster 
ligger på ett U-värde runt 1,0 W/ºC. Genom att sätta in nya fönster bidrar detta till 
energieffektiviseringen då mindre värme försvinner ut genom fönster samt att de är 
tätare vilket minskar den okontrollerade ventilationen (för att se hur nya fönster 
fungerar se 4.3).  
 

7.4 Tilläggsisolering av väggar 
Eftersom byggnaden är i behov av renovering av balkar över fönster (se 5.1), samt att 
det ingår i åtgärdsförslaget att byta ut fönster (se 7.3) medför detta att fasaden kommer 
att påverkas. Detta kan exempelvis vara att man behöver göra lagningar efter fönster 
och balkbyten. Då ingrepp på fasaden oundvikligen ändå kommer att göras kan en 
tilläggsisolering vara en idé (för att se hur tilläggsisolering fungerar se 4.4). Vad som 
ytterligare talar för att tilläggsisolering är nödvändigt är de höga U-värden som 
framkommit genom beräkningarna på väggarna i den nuvarande byggnaden (se 6.1). 
 

7.5 Solvärme 
Den solfångare som bör användas kallas för termosvarianten (för att se hur solfångare 
fungerar se 4.5). Panelen har två glas som är sammansmälta både i botten och i toppen 
vilket medför att röret är helt utan skarvar. Till skillnad från paneler med endast ett 
glas så behålls vakuumet mycket längre vid övergång till samlingsröret. Solfångaren 
är rund i termosvarianten vilket ger bättre effekt när solinstrålning sker från insidan 
(Holmkvist, 2007). Denna typ av solfångare har testats av SP (Sveriges tekniska 
forskningsinstitut), för att säkerställa de krav på funktion och hållbarhet som satts upp 
(Energimyndigheten 2). 
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8. RESULTAT AV BERÄKNINGAR VALDA 
ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit efter energiberäkningar i VIP+, 
på de valda åtgärder som presenterats i kapitel sju. Därefter följer investeringskalkyler 
på de valda åtgärderna som grund är de prisuppgifter som lämnats i 
samtalsintervjuerna (se bilaga 3). 

8.1 Resultat av energiberäkningar på valda åtgärder 
Nedan presenteras resultatet på de energiberäkningar som gjorts i VIP+ på de valda 
åtgärderna. Dels presenteras resultat på varje åtgärd för sig, och dels alla tillsammans.  
 
Tabell 3. Resultat av energiberäkning på valda åtgärder 
Markisolering kWh/m2,år 
Energiförsörjning + Processenergi 31,1 
Energiförsörjning 120,4 
Processenergi + Energiförsörjning 151,1 
(bilaga 5) 
  
FTX-ventilationssystem 80% återvinning  
Energiförsörjning + Processenergi 34,7 
Energiförsörjning 100,2 
Processenergi + Energiförsörjning 130,9 
(bilaga 6) 
  
Nya fönster U-värde 0,9  
Energiförsörjning + Processenergi 31,0 
Energiförsörjning 100,2 
Processenergi + Energiförsörjning 130,8 
(bilaga 7) 
  
Tilläggsisolering väggar 100mm  
Energiförsörjning + Processenergi 31,0 
Energiförsörjning 112,7 
Processenergi + Energiförsörjning 143,3 
(bilaga 8) 
  
Solvärmesystem  
Energiförsörjning + Processenergi 31,3 
Energiförsörjning 107,9 
Processenergi + Energiförsörjning 138,5 
(bilaga 9) 
  
Totalt med alla valda åtgärder  
Energiförsörjning + Processenergi 34,9 
Energiförsörjning 58,9 
Processenergi + Energiförsörjning 89,5 
(bilaga 10)  
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8.2 Investeringskalkyl för valda åtgärder 
Nedan presenteras resultatet på de investeringskalkyler som gjorts med hjälp av  pay 
off-metoden på de valda åtgärderna. Dels presenteras resultat på varje åtgärd för sig, 
och dels alla tillsammans.  
 
Tabell 4. Investeringskalkyler  

Markisolering   
G = Grundinvestering 44 550,00 kr 
Källa: Tommy Haglund, Thermisol  

   

Besparing Elförsörjning - kWh/m2,år 

Elpris 1,1 kr/kWh 
Besparing Energiförbrukning 0,7 kWh/m2,år 
Energipris fjärrvärme 0,65 kr/kWh 

Area 5 120 m2 
a = Årligt inbetalnings 
överskott 2 163 kr/år 

   

Pay Off tid = G/a 20,6 år 
     
   

FTX-ventilationssystem  
G = Grundinvestering 2 700 000,00 kr 
Källa: Per-Anders Andersson, NILA VVS  
   

Besparing Elförsörjning -                   3,7  kWh/m2,år 
Elpris 1,10 kr/kWh 
Besparing Energiförbrukning 20,9 kWh/m2,år 

Energipris fjärrvärme 0,65 kr/kWh 
Area 5 120 m2 
a = Årligt inbetalnings 
överskott 69 385 kr/år 

   
Pay Off tid  38,9 år 
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Nya fönster U-värde 0,9  
G = Grundinvestering 6 500 000,00 kr 

 Källa: Claus Elofsson, Elitfönster &                   
Kalkylerad i BidCon  
   

Besparing Elförsörjning 0,1 kWh/m2,år 
Elpris 1,1 kr/kWh 
Besparing Energiförbrukning 20,9 kWh/m2,år 
Energipris fjärrvärme 0,65 kr/kWh 
Area 5 120 m2 
a = Årligt inbetalnings 
överskott 69 589 kr/år 
   

Pay Off tid  93,4 år 

   
   

Tilläggsisolering väggar 100mm  

G = Grundinvestering 1 700 000,00 kr 
Källa: Kalkylerad i BidCon   
   
Besparing Elförsörjning 0,1 kWh/m2,år 
Elpris 1,1 kr/kWh 
Besparing Energiförbrukning 8,4 kWh/m2,år 
Energipris fjärrvärme 0,65 kr/kWh 
Area 5 120 m2 
a = Årligt inbetalnings 
överskott 27 955 kr/år 
   
Pay Off tid  60,8 år 
   
   

Solvärmesystem   
G = Grundinvestering 728 500,00 kr 
Källa: Peter Johansson, Vice VD Sol & Energiteknik SE AB &      
Björn Ståhl, Heat-On Solenergi & Byggteknik 
   
Investeringsbidrag  
(bilaga 15) 145000 kr 
   
Besparing Elförsörjning -               0,3 kWh/m2,år 
Elpris 1,1 kr/kWh 
Besparing Energiförbrukning 13,2 kWh/m2,år 
Energipris fjärrvärme 0,65 kr/kWh 
Area 5 120 m2 
a = Årligt inbetalnings 
överskott 43 863 kr/år 
   
Pay Off tid  13,3 år 
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Totalt med alla åtgärder  
G = Grundinvestering 11 528 050,00 kr 
   
Besparing Elförsörjning -               3,8 kWh/m2,år 
Elpris 1,1 kr/kWh 
Besparing Energiförbrukning 62,2 kWh/m2,år 
Energipris fjärrvärme 0,65 kr/kWh 
Area 5 120 m2 
a = Årligt inbetalnings 
överskott 207 031 kr/år 
   
Pay Off tid  55,7 år 
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9 MOTIVERING TILL HFABS 
ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRDER 
HFAB har i dagsläget fyra åtgärdsförslag som de planerar att utföra på Maratonvägen 
44 A-F. Alla uppgifter om valda åtgärder, samt varför de är valda, är lämnade av Ulf 
Johansson på HFAB. 
 

9.1 Mekanisk frånluftsventilation och frånluftsvärmepump 
HFAB har som första åtgärd tagit farm en installation av ett mekaniskt 
frånluftsventilationssystem, då främst för att det finns låga halter av radon i 
byggnaden. Ett mekaniskt frånluftsventilationssystem är inte en 
energieffektiviseringsåtgärd därför har man valt att kombinera detta med en 
frånluftsvärmepump. Genom att kombinera dessa två skall man återanvända energin 
ur frånluften genom värmepumpen för att sedan värma upp varmvatten till byggnaden. 
HFAB har dimensionerat det mekaniska frånluftsventilationssystemet för en halv 
luftomsättning i timman, 0,5 oms/h vilket är nybyggnadskrav från BBR. 
Frånluftvärmepumpen skall täcka 60 procent av varmvattenbehovet i byggnaden. För 
de återstående 40 procenten kommer spetsenergi att användas i form av fjärrvärme. 
 

9.2 Tilläggsisolering av taket 
I dagsläget har byggnaden en takisolering på 125 mm, detta är tunt och en anledning 
till att klimatskalet läcker ut mycket värme. Därför har HFAB tagit fram som åtgärd 
att tilläggsisolera taket. HFAB har dimensionerat tilläggsisoleringen så att den totala 
tjockleken blir 500mm. När tilläggsisoleringen av taket är utförd sänks U-värdet från 
0,366 W/m2ºC (se 6.1) till 0,082 W/m2ºC. 
 

9.3 Nya fönster 
I dagsläget är U-värdet på de fönster som sitter i byggnaden 3,0 W/ ºC. Detta är högt 
och ytterligare en orsak till att värme försvinner från klimatskalet. Därför har HFAB 
tagit fram som åtgärd att byta fönster. Att träet i fönsterbågarna har börjat ruttna gör 
också att ett byte av fönster är befogat. 
 
Efter byte kommer U-värdet att minska till 1,3 W/ ºC 
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10 RESULTAT AV BERÄKNINGAR PÅ HFABS 
ÅTGÄRDER 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit efter energiberäkningar i VIP+, 
på de åtgärder HFAB har valt och som presenterats i kapitel nio. Därefter följer 
investeringskalkyler på HFABs åtgärder med grund i de prisuppgifter som Marie 
Dellhag på Bygg-Fast har lämnat (se bilaga 3). 
 

10.1 Energiberäkningar av HFABs åtgärder 
Nedan presenteras resultatet på de energiberäkningar som gjorts i VIP+ på de åtgärder 
HFAB har valt. Dels presenteras resultat på varje åtgärd för sig, och dels alla 
tillsammans.  
 
Tabell 5. Beräkningar på HFABs åtgärdsförslag 

 Frånluftsventilation 0,5 oms/h 
& Frånluftvärmepump kWh/m2,år 
Elförsörjning + Processenergi 44,6 
Energiförsörjning 104,9 
Processenergi + 
Energiförsörjning 135,6 
(bilaga 11) 
  
Takisolering 500mm  
Elförsörjning + Processenergi 31,1 
Energiförsörjning 114,6 
Processenergi + 
Energiförsörjning 145,2 
(bilaga 12) 
  
Nya fönster U-värde 1,3  
Elförsörjning + Processenergi 31,0 
Energiförsörjning 104,4 
Processenergi + 
Energiförsörjning 135,1 
(bilaga 13) 
  
Totalt med alla åtgärder  
Elförsörjning + Processenergi 44,5 
Energiförsörjning 81,7 
Processenergi + 
Energiförsörjning 112,4 
(bilaga 14)  

 

10.2 Investerings kalkyl på HFABs åtgärder 
Nedan presenteras resultatet på de investeringskalkyler som gjorts med hjälp av pay 
off-metoden på HFABs åtgärder. Dels presenteras resultat på varje åtgärd för sig, och 
dels alla tillsammans.  
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Tabell 6. Investerings kalkyler på HFABs valda åtgärder 
 

Frånluftsventilation 0,5 oms/h & Frånluftvärmepump  
G = Grundinvestering   1 694 000  kr 
   
Besparing Elförsörjning -            13,6  kWh/m2,år 
Elpris                1,1  kr/kWh 
Besparing Energiförbrukning              16,2  kWh/m2,år 
Energipris fjärrvärme                0,65  kr/kWh 
Area              5 120  m2 
a = Årligt inbetalnings 
överskott        53 7989  kr/år 
   
Pay Off tid               31,49     år 
      
   
Fönster U-värde 1,3   
G = Grundinvestering   2 660 000,00     kr 
   
Besparing Elförsörjning                0,1    kWh/m2,år 
Elpris                1,1     kr/kWh 
Besparing Energiförbrukning              16,6     kWh/m2,år 
Energipris fjärrvärme                0,65     kr/kWh 
Area              5 120     m2 
a = Årligt inbetalnings 
överskott        55 311     kr/år 
   
Pay Off tid                 48,1     år 
   
   
Takisolering 500mm   
G = Grundinvestering      504 000,00     kr 
   
Besparing Elförsörjning                0,02     kWh/m2,år 
Elpris                1,1     kr/kWh 
Besparing Energiförbrukning                6,5    kWh/m2,år 
Energipris fjärrvärme                0,65     kr/kWh 
Area              5 120     m2 
a = Årligt inbetalnings 
överskott        21 565     kr/år 
   
Pay Off tid                 23,4     år 
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Totalt med alla åtgärder  
G = Grundinvestering   4 858 000,00     kr 
Källa: Marie Dellhag, Bygg-Fast 
   
Besparing Elförsörjning -            13,5    kWh/m2,år 
Elpris                1,1     kr/kWh 
Besparing Energiförbrukning              39,3     kWh/m2,år 
Energipris fjärrvärme                0,65     kr/kWh 
Area              5 120     m2 
a = Årligt inbetalnings 
överskott      130 909    kr/år 
   
Pay Off tid                 37,1     år 
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11 ANALYS 
Efter beräkningar i VIP+ på ursprungsbyggnaden framkom att energiförsörjningen är 
121,1 kWh/m2 per år. Det verkliga förbrukningsvärdet är 127,1 kWh/m2 per år, vilket 
innebär att resultatet från VIP+ har en felmarginal på fem procent. Detta bör tas i 
beaktande vid analys av resultaten. Denna felmarginal kan bero på flera faktorer. Det 
kan bero på fel i VIP+ beräkningar, det kan också bero på att de ritningar på 
byggnaden som använts för indata inte är korrekta, till följd av förändringar som gjorts 
på byggnaden sedan byggnationen. Även vissa förenklingar och schablonvärden kan 
påverka slutresultatet. 
 
Eftersom ingen hänsyn tas till energiprisutveckling, inflation samt eventuell 
hyreshöjning leder detta till att pay off-tiderna troligtvis blir kortare i 
investeringskalkylerna än vad de kommer bli i verkligheten. Detta gör att vissa 
åtgärder är ekonomiskt mer lönsamma än var de framställs i investeringskalkylerna.  
Det som däremot kan förlänga pay off-tiden är att ingen hänsyn tagits till 
underhållskostnader och ränta, vilket medför minskad tillförlitlighet till 
investeringskalkylerna. De åtgärder som har stora grundinvesteringar är de som 
påverkas mest av de faktorer som kan förlänga och förkorta pay off-tiden.  
 

11.1 Jämförelse mellan valda åtgärder och ursprungshuset  
Nedan följer en jämförelse mellan resultat på beräkningar och investerings kalkyler på 
de valda åtgärderna, och de värden som beräknats på ursprungshuset. Varje åtgärd 
presenteras för sig och följs av en kort analys.   
 
Tabell 7. Jämförelse- markisolering 
  
  
Markisolering kWh/ m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 
kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus  

% 
Elförsörjning + Processenergi 31,1 0,01 0,0% 
Energiförsörjning 120,4 0,7 1% 
Processenergi + Energiförsörjning 151,1 0,7 0,4% 
    
G = Grundinvestering         44 550  kr  
a = Årligt inbetalnings överskott           2 163  kr/år  
Pay Off tid                 20,6  år  

 
Åtgärden markisolering ger en låg energibesparing, men eftersom grundinvesteringen 
har en låg kostnad får denna åtgärd en kort pay off-tid. Med tanke på att cellplast är 
åldersbeständig gör detta att investeringen kommer att betala tillbaka sig på sikt. 
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Tabell 8. Jämförelse- FTX- ventilationssystem  
  
  
FTX-ventilationssystem 80% återvinning kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 
kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus  

% 
Elförsörjning + Processenergi 34,7 -3,7 -12% 
Energiförsörjning 100,2 20,9 17% 
Processenergi + Energiförsörjning 130,9 20,9 14% 
    
G = Grundinvestering     2 700 000  Kr  
a = Årligt inbetalnings överskott         69 392,8  kr/år  
Pay Off tid                  38,9  År  

 
En besparing på 14 procent när det gäller processenergi och energiförsörjning är ett 
bra resultat. Pay off-tiden är lång vilket beror på investeringskostnaden av ett FTX- 
ventilationssystem. Det är riskabelt att göra en investering med lång pay off-tid inom 
ett område med en snabb teknikutveckling. Trots detta kan investeringen bli lönsam i 
kombination med en tätare byggnad, då inte lika mycket kall luft tränger in i 
byggnaden genom läckage (lägre temperatur på frånluften leder till minskad 
återvinningsgrad i värmeväxlaren). 
 
Tabell 9. Jämförelse- nya fönster 
  
  
Nya fönster U-värde 0,9 kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 
kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus  

% 
Elförsörjning + Processenergi 31,0 0,1 0% 
Energiförsörjning 100,15 20,9 17% 
Processenergi + Energiförsörjning 130,81 20,9 14% 
    
G = Grundinvestering     6 500 000  Kr  
a = Årligt inbetalnings överskott         69 589  kr/år  
Pay Off tid                  93,4  År  

 
Den totala energibesparingen är 14 procent. Fönsterbyte ger den bästa 
energibesparingen av de åtgärder som tagits fram och energiberäknats. På grund av 
den höga investeringskostnaden får denna åtgärd en lång pay off-tid. 
Investeringskostnaden skulle kunna reduceras och ses som ett underhåll då husets 
fönster är i stort behov av renovering alternativt bytas ut. Detta skulle medföra att pay 
off-tiden skulle kortas ned. Värt att tänka på är att ett fönsterbyte kan få stora 
konsekvenser för ett självdragsventilationssystem då byggnaden blir tätare, därför 
krävs en översikt av ventilationen. 
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Tabell 10. Jämförelse- tilläggsisolering 
  
  
Tilläggsisolering väggar 100mm kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 
kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus  

% 
Elförsörjning + Processenergi 31,0 0,1 0,2% 
Energiförsörjning 112,7 8,4 7% 
Processenergi + Energiförsörjning 143,3 8,4 6% 
    

G = Grundinvestering     1 700 000  kr  
a = Årligt inbetalnings överskott         27 955,26  kr/år  
Pay Off tid                  60,8  år  

 
Denna åtgärd är vald dels för att fasaden till viss del är i behov av renovering och dels 
för att den skulle påverkas av tänkta fönsterbyten. Pay off-tiden är lång. En 
annorlunda isoleringsteknik skulle göra denna investering till en bättre 
energibesparing, ett tänkbart alternativ är att tilläggsisolera på insidan av byggnaden. 
 
Tabell 11. Jämförelse- solvärmesystem 
  
  
Solvärmesystem kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 
kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 

 % 
Elförsörjning + Processenergi 31,3 -0,3 -1% 
Energiförsörjning 107,9 13,2 11% 
Processenergi + Energiförsörjning 138,5 13,2 9% 
    
G = Grundinvestering        728 500  kr  
Investeringsbidrag (bilaga 15) 145000 kr  
a = Årligt inbetalnings överskott         43 863  kr/år  
Pay Off tid                  13,3  år  

 
En positiv överraskning är resultatet från solvärmesystemet. Denna åtgärd gav en hög 
energibesparing och en relativt kort pay off-tid. Eftersom den uppskattade livslängden 
för ett solvärmesystem är längre än tretton år, lönar sig denna åtgärd på sikt. 
Solvärmesystem har låga underhållskostnader. Detta medför att när systemet har 
återbetalat sig blir kostnaden för varmvattnet, under den varma delen av året, låg. 
Solvärmesystem är ett bra miljöval med tanke på att solen används som energikälla. 
Om denna åtgärd installeras medför det också att HFAB får ett gott rykte då de är 
framåtsträvande och villiga att satsa på förnybara energikällor. 
 
Tabell 12. Jämförelse- alla valda åtgärder 
  
  
Totalt med alla valda åtgärder kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 
kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus    

% 
Elförsörjning + Processenergi 34,9 -3,8 -12% 
Energiförsörjning 58,9 62,2 51% 
Processenergi + Energiförsörjning 89,5 62,2 41% 
    
G = Grundinvestering   11 528 050  kr  
a = Årligt inbetalnings överskott        207 031  kr/år  
Pay Off tid                  55,7  år  
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Sammanlagd energibesparing är 41 procent, vilket är bra. Detta resultat är också 
förenligt med de mål om energibesparing som HFAB och Bygga-bo-dialogen satt upp 
(se 3.2). Ekonomiskt kan de här investeringarna vara tveksamma eftersom en byggnad 
generellt behöver en större renovering vart 50:e år. Alltså skulle de här 
investeringarna precis betala av sig innan det är dags för en ny renovering (då ska 
hänsyn tas till de svagheter som finns med pay off-metoden). 
 

11.2 Jämförelse mellan HFABs åtgärder och ursprungshuset 
Nedan följer en jämförelse mellan resultat på beräkningar och investerings kalkyler på 
de åtgärder HFAB valt, och de värden som beräknats på ursprungshuset. Varje åtgärd 
presenteras för sig och följs av en kort analys.   
 
Tabell 13. Jämförelse- frånluftsventilation och frånluftsvärmepump  
  

 Frånluftsventilation 0,5 oms/h & 
Frånluftvärmepump kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 
kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 

% 
Elförsörjning + Processenergi 44,6 -13,6 -44% 
Energiförsörjning 104,9 16,2 13% 
Processenergi + Energiförsörjning 135,6 16,2 11% 
    
G = Grundinvestering   1 694 000  kr  
a = Årligt inbetalnings överskott        53 799  kr/år  
Pay Off tid               31,49  år  

 
Frånluftsvärmepumpen har beräknats och kalkylerats tillsammans med 
frånluftsventilationen, detta för att frånluftsvärmepumpen kräver ett 
frånluftsventilationssystem för att fungera. En installation av en frånluftsvärmepump 
är bra då den återvinner energi som annars skulle ha försvunnit ut ur byggnaden. 
Resultatet av energiberäkningarna blir tvetydiga då elförbrukningen ökar eftersom 
fläktar och kompressorer drivs av el, men den totala energiförsörjningen minskar. 
Miljömässigt är det inte bra att öka elförbrukningen, men ur ett ekonomiskt perspektiv 
är denna åtgärd en bra investering.  
 
Tabell 14. Jämförelse- takisolering 
  
  
Takisolering 500mm kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 
kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 

% 
Elförsörjning + Processenergi 31,1 0,02 0,1% 
Energiförsörjning 114,6 6,5 5% 
Processenergi + Energiförsörjning 145,2 6,5 4% 
    
G = Grundinvestering      504 000  kr  
a = Årligt inbetalnings överskott        21 565  kr/år  
Pay Off tid                 23,4    år  

 
Takisolering ger en liten besparing ur energiförsörjnings perspektiv men har ändå 
vissa fördelar. 23,4 år är en lång pay off-tid för en åtgärd som ger en liten besparing. 
Takisoleringen behöver inget underhåll vilket är positivt. Takisolering är också en 
åtgärd med lång beständighet, och då det troligtvis inte kommer att ske någon större 
teknikutveckling inom området, får den ändå ses som god. 
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Tabell 15. Jämförelse- nya fönster  
  
  
Nya fönster U-värde 1,3 kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 
kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 

% 
Elförsörjning + Processenergi 31,0 0,1 0,3% 
Energiförsörjning 104,4 16,6 14% 
Processenergi + Energiförsörjning 135,1 16,6 11% 
    
G = Grundinvestering   2 660 000  kr  
a = Årligt inbetalnings överskott        55 311  kr/år  
Pay Off tid                 48,1  år  

 
Nya fönster är en betydande åtgärd både ekonomiskt och ur energibesparingssyfte. 
Det valda fönstret har ett U-värde 1,3. Jämförs det valda fönstret med ett fönster med 
ett U-värde på 0,9 är investeringskostnaden hälften så stor. Detta trotts att fönstret har 
en energibesparing som motsvarar cirka 80 procent av energibesparingen för ett 
fönster med U-värde på 0,9.  
 
Tabell 16. Jämförelse- alla HFABs valda åtgärder 
  
  
Totalt med alla åtgärder kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 
kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 

% 
Elförsörjning + Processenergi 44,5 -13,5 -43% 
Energiförsörjning 81,7 39,3 32% 
Processenergi + Energiförsörjning 112,4 39,3 26% 
    
G = Grundinvestering   4 858 000  kr  
a = Årligt inbetalnings överskott      133 439 kr/år  
Pay Off tid                 36,4  år  

 
Som tidigare nämnts ökar elförbrukningen med HFABs åtgärdsförslag, men eftersom 
det minskar energiförbrukningen med en relativt stor andel är sammantaget av 
resultatet positivt.  
 

11.3 Jämförelse mellan valda åtgärder och HFABs åtgärder 
Nedan följer en jämförelse mellan de totala resultat som framkommit genom 
energiberäkningar och investeringskalkylering på valda åtgärder och HFABs åtgärder.  
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Tabell 17. Jämförelse- valda åtgärder och HFABs åtgärder 
  
  
Totalt med alla valda åtgärder kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 
kWh/m2,år 

Besparing mot 
ursprungshus 

% 
Elförsörjning + Processenergi 34,9 -3,8 -12% 
Energiförsörjning 58,9 62,2 51% 
Processenergi + Energiförsörjning 89,5 62,2 41% 
    
G = Grundinvestering   11 528 050  kr  
a = Årligt inbetalnings överskott        207 031  kr/år  
Pay Off tid                  55,7   år  
    
Totalt med alla HFABs åtgärder    
Elförsörjning + Processenergi 44,5 -13,45 -43% 
Energiförsörjning 81,7 39,34 32% 
Processenergi + Energiförsörjning 112,4 39,34 26% 
    
G = Grundinvestering     4 858 000  kr  
a = Årligt inbetalnings överskott        133 439  kr/år  
Pay Off tid                  36,4   år  

 
De valda åtgärderna har en pay off-tid som är betydligt längre än HFABs. Samma sak 
gäller för investeringskostnaderna. Dock blir det en större energieffektivisering med 
de valda åtgärderna. Med detta i åtanke behöver lösningen nödvändigtvis inte finnas i 
dessa två åtgärdsförslag. Det kan istället vara en kombination av enskilda 
effektiviserings åtgärder som ger bäst resultat både ekonomiskt och ur 
energibesparingssynpunkt.  
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12 SLUTSATS 
En av de slutsatser som har kunnat konstateras i examensarbetet, är att det finns stora 
möjligheter att energieffektivisera byggnaden på Maratonvägen 44 A-F. Då huset är 
tidstypiskt finns också möjligheten att resultaten är applicerbara på liknande lamellhus 
byggda på sextiotalet. Problemet kan vara att det är svårt att förse investeringarna med 
rättvisa kalkyler. Denna faktor innebär att många fastighetsförvaltare undviker att göra 
de åtgärder som behövs. 
 
Efter energiberäkningar av ursprungsbyggnaden har vi fått fram ett resultat som skiljer 
sig fem procent ifrån de verkliga värdena. Därför kan det konstateras att 
energiberäkningsprogrammet VIP+ är en tillförlitlig beräkningsmetod för detta 
examensarbete.  
 
Enligt energiberäkningarna är den effektivaste energibesparingsåtgärden att byta 
fönster, till fönster med ett u-värde på 0,9 W/˚C. Vi anser dock att 
investeringskostnaden för detta byte är oskäligt högt jämfört med att byta till fönster 
med ett u-värde på 1,3 W/˚C. Ett fönster med ett u-värde på 0,9 W/˚C innebär i och för 
sig en högre energibesparing, men då pay off-tiden är markant längre är det svårt att 
försvara en sådan investering ekonomiskt. Att byta fönster är en bra åtgärd men 
förhoppningsvis blir det en bättre priskonkurrens på fönster med lägre U-värden, 
vilket skulle leda till att det blir mer lönsamt att energieffektivisera.  
 
Den stora positiva överraskningen var hur effektivt det är att använda solenergi. 
Genom att värma upp vattnet med solvärme kommer man ifrån en ökad elförbrukning. 
Detta gör denna åtgärd till en bra energibesparing samt att den utnyttjar 
förnybarenergi- solenergi. När solvärmesystemet har återbetalat sig ger denna åtgärd 
låga kostnader för det varmvatten som produceras. 
 
Bygga bo dialogen har satt upp som mål att minska den köpta energin med 30 procent 
jämfört med år 2000. Med våra åtgärdsförslag skulle byggnaden på Maratonvägen 44 
A-F, klara denna målsättning med elva procentenheters marginal. HFABs 
åtgärdsförslag når inte upp till målet.  
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Bilaga 3- Intervjuguide 
Målet med intervjuerna är att få ut så mycket information som möjligt om valda 
åtgärder, material, prisuppgifter, information om HFABs åtgärder samt riktigheten i 
de schablonvärden som använts i beräkningarna. Detta för att vi ska kunna skapa oss 
en uppfattning om  
 
1. Vilka material och komponenter som rekommenderas till våra 
energieffektiviseringsåtgärder 
2. Priser på de material och komponenter som valts 
3. Hur HFAB resonerat kring sina åtgärder, varför de valt just dessa samt utifrån vilket 
underlag och vilka dimensioner de valt.  
4. Priser på HFABs åtgärder 
5. Riktigheten i de schablonvärden som använts vid beräkningar i VIP+ 
 
Givetvis berör inte alla de som intervjuats av allt eftersom dessa berör flera områden.  
 
Resultat av samtalsintervjuerna  
Ulf Johansson, VVS- och energisamordnare HFAB 

 Maratonvägen 44 A-F har en energiförbrukning på 185.5 6 kWh/m2 
BOA,LOA,år 

 HFAB betalar 65 öre/kWh för fjärrvärmen  
 HFAB betalar 1,10 sek/kWh för el 
 HFABs energisparmål har uttryckts som 20% 2001-2010 från 180 till 144  

kWh/m2 BOA,LOA,år. HFAB har ännu inte omformulerat detta mål uttryckt i 
A-temp men det kommer ske under året 

 Han har även lämnat motivering till HFABs valda åtgärder, vilket presenteras i 
examensarbetet 

 Konstaterande att valda schablon värden för energiberäkningarna i VIP+ är 
realistiska 

 
Håkan Dagsgård, Madeleine Karlsson, Andreas Elmgren, Per-Anders 
Andersson, NILA VVS 

 Pris för FTX-ventilationssystem med installation total kostnad 2.6 miljoner. 
 Typ av värmeväxlare är roterande, samt verkningsgraden är 80 procent  
 Trycket i  aggregatens kanalsystem är  cirka 500 Pa 
 Lägsta tilluft temperatur är 20ºC 
 Konstaterande att valda schablon värden för energiberäkningarna i VIP+ är 

realistiska. 
 
Göran Sidén, Universitetsadjunkt Energiteknik Högskolan Halmstad  

 Konstaterat att vi arbetat rätt vid val av energieffektiviseringsåtgärder 
 Enligt egen erfarenhet konstaterat att mindre vindkraftverk har mer symbolisk 

betydelse än ekonomisk 
 
Peter Johansson, Vice VD Sol & Energiteknik SE AB 

 50 styck vakuumpaneler 24 rörs, 3,7 m2 /modul 
 10000 sek + moms/modul. (exklusive 45 procent mängd rabatt) 
 Takinfästningsdetaljer 1000 till 1500 sek per panel 
 Tank  3 styck 5 m3 kostar 75000 sek  
 Pumpstyrning, växlare och rör 150000 sek 
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Claus Elofsson, Marknadschef Elitfönster 

 Total kostnad för enbart fönster 1329200 sek (med mängdrabatt) 
 
Tommy Haglund, Marknads- och Försäljningschef Thermisol 

 2400x1200x100 mm Thermisol Super kostar i bruks ledet cirka 100 sek/m2. 
 Uppskattad produktions kostnad är cirka 65 sek/m2 

 
Björn Ståhl, Heat-On Solenergi & Byggteknik 

 Priset för endast montaget för solvärmesystemet blev cirka 166.000 sek Exkl. 
mervärdesskatt. (Montage på ett papptak, kranlyft av solfångarna till taket, 
jobb med rör och tanka, tankarna har jag bedömt att det går åt cirka fem 
timmar per tank att få in dessa på plats) 

 
Marie Dellhag, Projektledning/fastighetsutveckling Bygg-Fast 

 Kostnad för Frånluftventilation och värmepump är 1 694 000 sek 
 Kostnad för nya fönster U-värde 1,3 är 2 660 000 sek  
 Kostnad för takisolering är 504 000 sek 
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Bilaga 4 – Indata och resultat för beräkningar av 
ursprungsbyggnaden 
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Bilaga 5 – Indata och resultat för beräkningar av 
markisolering 
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Bilaga 6 – Indata och resultat för beräkningar av FTX-
ventilationssystem
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Bilaga 7 – Indata och resultat för beräkningar av nya fönster 
U-värde 0,9 W/°C 
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Bilaga 8 – Indata och resultat för beräkningar av 
Tilläggsisolering
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Bilaga 9 – Indata och resultat för beräkningar av 
Solvärmesystem
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Bilaga 10 – Indata och resultat för beräkningar av alla valda 
åtgärder
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Bilaga 11 – Indata och resultat för beräkningar av 
frånluftsventilation 0,5 oms/h och frånluftvärmepump 
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Bilaga 12 – Indata och resultat för beräkningar av takisolering 
500mm
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Bilaga 13 – Indata och resultat för beräkningar av nya fönster 
U-värde 1,3 W/°C 
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Bilaga 14 – Indata och resultat för beräkningar av alla HFABs 
åtgärder
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Bilaga 15 – Bidrag från länsstyrelsen 
    
    
Area solfångare  185 m2 
Kwh/m2,år vid medeltemp. 50˚C  718  
    
Bidrag:  332075 kr 
    
Bidrag efter varje reduktioner/förutsättning  
Bidrag får max vara totalt 250000  250000 kr 
Bidrag får max vara 25% av totalkostnad 182125 kr 
Bidrag får ej vara mer än 5000 kr/ lägenhet 145000 kr 
    
Slutgiltigt bidrag:  145000 kr 
    

Källa: 
Information om bidrag tillsolvärme i bostäder och lokaler. (Elektronisk) Tillgänglig: 
Internet 
<http://www.boverket.se/upload/bidrag%20och%20blanketter/bifogade%20filer/Blan
ketter/Solvärme/1148_3.pdf> [2008-05-13] 
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