
  

Halmstad högskola  Jonas Johansson 870127-5053 FI3 

Examensarbete vt 10  Joakim Patsonen 690107-4655  FI3 

Handledare Margaretha Borgström HH 

 

 

 

 

Energianalys av Studentbostäder 

 Kv. Gråstenen i Halmstad 

 
 

 

 

 

 



 

 1 

 

Abstract 
This examinationproject is an energy analysis of student homes on Nyhemsgatan, Kv. 

Gråstenen Halmstad, in collaboration with Halmstads Fastighets AB. 

 

The properties were built in 1997 and there are 11 buildings with totally 385 apartments, 

brought up for students to rent during the time they are studying in the city. In each of the 11 

houses there are one gathering room and one larger kitchen where students can meet and in 

the entrance there are laundry rooms available.     

 

An analysis where made by studying blueprints over the building constructions, ventilation, 

heat and water systems and calculations on the property where made in two computer 

programs, VIP+ and Isover Energy which results we analyzed. With thermography we here 

show that thermal bridges exist around the windows and in the connections between slabs and 

walls.  

 

Finally we took out some proposals that we recommend to lower the energy consumption. 

Among these proposals were installations of a ventilation system with recycling and an 

overview of the shower arrangements.   

 

All and over you can say that the buildings are in a good condition but with high energy 

consumptions and there are possibilities for savings. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är en energianalys av Studentboendet på Nyhemsgatan, Kv. Gråstenen 

Halmstad, i samarbete med Halmstads Fastighets AB. 

 

Fastigheterna är byggda 1997 och är till antalet 11 stycken med sammanlagt 385 lägenheter, 

avsedda för studenter under den tid de studerar i staden. I var och ett av de 11 husen finns för 

gemensamt bruk ett allrum samt ett större kök där studenter kan samlas om så önskas och på 

entréplan finns en tvättstuga tillgänglig.  

 

En analys genomfördes genom att studera konstruktionsritningar, ventilation, värme och 

vattensystem samt att beräkningar på fastigheterna utfördes i datorprogrammen, VIP+ och 

Isover Energi vilka sedan analyserades. Med hjälp av termografering påvisar vi här 

köldbryggor vid fönster samt vid anslutningen vägg och vindsbjälklag. 

 

Till sist tog vi fram åtgärdsförslag som vi rekommenderar för att sänka energiförbrukningen. 

Bland dessa åtgärdsförslag kan nämnas installation av frånluftsvärmepump samt en översyn 

av duschanordningarna. 

 

Som sammanfattning kan sägas att byggnaderna är i ett gott skick men med höga 

energiförbrukningar där möjlighet till besparingar finns. 
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Förord 

 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng har utförts under våren 2010 för att avsluta vår 

utbildning på Fastighetsingenjörsprogrammet vid sektionen för ekonomi och teknik på 

Halmstad Högskola. 

 

Först vill vi tacka vår handledare Margaretha Borgström på Halmstad Högskola för hjälp, råd 

och tips under detta arbetes gång. Givetvis tackar vi även de andra lärarna som vi haft under 

denna tre års period. 

 

Ett tack riktas också till Halmstad Fastighets Aktiebolag och då främst Ulf Johansson som 

varit behjälplig med driftsstatistik och all sin kunskap inom området energi och drift. Detta 

tack riktas även till de personer på HFAB som hjälpt oss att få fram ritningar och annan 

värdefull kunskap, tack. 

 

Ett sista tack till alla de studenter på Gråstenen, Nyhem som varit vänliga att svara på vår 

enkät angående boendet på området. 

 

Halmstad 2010   
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
 

Många byggnader idag har en allt för hög energiförbrukning och det blir allt mer aktuellt att 

hitta energibesparande lösningar. Att bygga energieffektiva hus är idag vanligt men 

problemen kvarstår i redan befintliga byggnader. För att veta vad som eventuellt behövs 

åtgärdas i ett redan existerande hus är svårare, det är då viktigt att man analyserar den 

befintliga byggnaden med hjälp utav driftstatistik och konstruktionsritningar för att kunna 

hitta eventuella lösningar. 

 

Halmstads kommunala fastighetsföretag HFAB jobbar idag aktivt för att förvalta sitt 

fastighetsbestånd på bästa sätt. Energibesparningar är attraktivt för företaget både ur ett 

ekonomiskt perspektiv och ur miljösynpunkt, vilket gör det väldigt intressant för dem att 

studera de olika byggnadernas energiförbrukningar för att på så sätt göra det möjligt för 

investeringar som utmynnar i besparingar. 

 

Under kursen Energihushållning har vi kommit i kontakt med Ulf Johansson som är 

energiansvarig på HFAB och efter ingående samtal har vi jobbat fram idén att göra en 

fullständig Energianalys utav studentboendet Gråstenen. Kvarteret Gråstenen består av 385 

studentlägenheter uppdelade i 11 fristående byggnader i sin tur är indelade i 3 gårdar.   

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att få en fullständig bild över bostadsområdet Gråstenen. Detta 

för att kunna specificera eventuella problem som påverkar energiförbrukningen som i 

dagsläget finns för att kunna utvärdera möjligheterna att energieffektivisera för att på så sätt 

sänka energiförbrukningen. 

 
1.3 Genomförande  
För att kunna få en översiktlig bild över hur hyresgästerna uppfattar bostadsområdet så 

kommer vi att utföra en enkätundersökning i området samt intervjua HFABs tidigare 

Teknikchef Göran Boman som var byggledare vid uppförandet samt analysera driftstatistik 

från tidigare år.  

 

Vi kommer även att göra beräkningar i dataprogrammen VIP+ och Isovers energiprogram för 

att på så sätt kunna utläsa hur mycket energi beståndet borde förbruka, samt analysera 

eventuella energibovar i konstruktionen. Detta dubbelkollas sedan med en besiktning med 

hjälp utav värmekamera så kallad termografering. 

 

 

1.4 Begränsningar 
Den driftstatistik vi har fått tillgång till lämnar en del önskemål. Energi samt 

vattenförbrukning urskiljs inte på olika poster, detta då vid denna tid varmvatten mätningen 

inte varit tillgänglig för ett helt år. Vi har därför fått räkna med schablon värden för att 

urskilja vart energin förbrukas. Vi kommer inte att räkna på förluster i kulvertsystemen 

mellan husen då det vi har svårt att uppskatta dess uppbyggnad och skick. 
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2. Energianvändning 
I detta avsnitt kommer vi att gå igenom det fyra stora posterna som drar energi i ett 

fastighetsbestånd. Vi kommer således att förklara uppvärmning, vattenförbrukning, 

ventilation och elförbrukning. 

 

2.1 Uppvärmning 
För att behålla ett bra inomhusklimat året om i byggnader måste man tillföra köpt 

värmeenergi under stora delar av året då energitillskott från solen och gratisenergi från 

aktiviteter inte räcker till för att hålla önskad temperatur inomhus. Detta kallas för 

uppvärmningssäsongen. Denna uppvärmningssäsong variera från år till år och för att få en 

rättvisande siffra graddagskorrigeras dessa värden.  

 

Värmen skall tillföras så att verksamheten inte påverkas och det är många parametrar som 

spelar in för att hålla en bra inomhustemperatur: lufttemperatur, yttemperaturer på invändiga 

ytor, temperaturgradient, och så vidare.  

 

För att temperaturen skall hållas stabil är det viktigt att det aktiva uppvärmningssystemet är 

flexibelt så att det kan varieras med utomhusklimatet det vill säga att värmeeffekten relativt 

lätt och snabbt kan skiftas mellan storlek beroende på med utomhustemperatur, solinstålning 

och värmetillskott från aktiviteter och apparater. 

 

Värmesystemet har till uppgift att försöka uppfylla temperatur och komfortkrav. För att hålla 

inomhustemperaturen konstant krävs att man uppfyller värmebalansen att värmeförluster 

ersätts med samma mängd värmetillskott.
1
 

2.1.1 Värmebalans 

För beräkning av effektbehov för uppvärmning används en enkel stationär modell där de olika 

posterna kan sammanföras till en ekvation som beskriver en värmebalans.
2
 Detta ger 

byggnadens värmebalans vid en utomhustemperaturer lägre än rumstemperaturen, där den 

tillförda värmen, Pw står för tillförd värmeeffekt genom värmesystemet, Ps står för tillförd 

värmeeffekt genom solinstrålning och slutligen står Pg för gratisvärmetillskott till följd av 

aktivitet i rummet som kan vara värme från belysning, människor och maskiner, ställs mot 

den avgivna energin. Den avgivna delen består utav Pt som står för transmissionsförluster, Pov 

står för okontrollerad ventilation så som luftläckage och Pv står för kontrollerad ventilation. 

Detta ger oss ekvationen här under. 

 

Ekvation 1: Pt+Pov+Pv = Pw+Ps+Pg                        (W) 

 

Den energi som då tillförs kan beskrivas med kommande ekvation. 

 

Ekvation 2: Ein = Egratis+Eköpt    (Wh) 

 

 

 

 

                                                 
1
 Catarina Warfinge, Installationsteknik AK för V, 2007 

2
 Catarina Warfinge, Installationsteknik AK för V, 2007 
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Den energi som försvinner kan beskrivas med ytterligare ekvation som är de specifika 

värmeförlusterna multiplicerat med antalet gradtimmar, alltså energibehovet. Där Qtot är de 

totala transmission och ventilationsförlusterna och GT är då gradtimmar. Gradtimmarna fås ur 

en tabell där Tgräns och normaltemperaturen först bestämts. 

 

Ekvation 3: Eut = Qtot*GT     (Wh) 

 

 

Ekvationen som beskriver Qtot, byggnadens specifika värmeeffektförlust där Qt står för 

specifik transmissionsförlust, Qov är specifik förlust för okontrollerad ventilation och Qv är 

specifik förlust för kontrollerad ventilation. 

 

Ekvation 4: Qtot = Qt+Qov+Qv         C) 

    

 

Gratisvärmetillskottet gör så att värmesystemet kan stängas av innan önskad 

inomhustemperatur uppnåtts. De resterande graderna från gränstemperaturen upp till önskad 

inomhustemperatur täcks då av gratisvärme. Tgräns ges av ekvation:  

 

Ekvation 5: Tgräns = Tinne-Pgratis/Qtot            (  C) 

                                                    

2.1.2 Värmesystem 

När värmetillskotten från solen och annan gratisenergi inte räcker till så används köpt energi 

för att kunna hålla önskad inomhustemperatur. Denna köpta energi tillförs byggnaden genom 

ett värmesystem som består av tre huvuddelar: 

Värmeproduktionssystem, där den köpta värmeenergin tillförs i byggnaden. 

Distributionssystem, fördelar värmen i byggnaden. 

Rumssystem, avger värmen i byggnaden.
3
  

 

Värmeproduktionssystem 
Det finns olika sorters värmeproduktionssystem bland annat värmepannor med olja eller 

pellets, direktverkande el men det absolut vanligaste i tätbebyggda områden är fjärrvärme. 

 

Fjärrvärme 
Fjärrvärme är en central värmeproduktion som försörjer stora delar av tätorter med ett 

gemensamt värmeledningssystem. Värmen som produceras på fjärrvärmeanläggningar är 

baserad på förnybar energi, distribueras till anslutna fastigheter via nedgrävda kulvertar med 

hjälp av uppvärmt vatten för att sedan avge värmeenergi hos abonnenterna.
4
 

 

Fjärrvärmeverket pumpar konstant ut uppvärmt vatten i stora distributionssystem till de 

anslutna abonnenterna i fjärrvärmenätet. I de fastigheter som är anslutna finns det en 

värmeväxlare som överför värmen både till det vatten som pumpas runt i elementen och till 

varmvattnet. Vattnet åker tillbaka till fjärrvärmeverket och här är en låg retur temperatur 

                                                 
3
 Catarina Warfinge, Installationsteknik AK för V, 2007 

4
 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Fjarrvarme/ 
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viktig då verkningsgraden blir högre för fjärrvärmesystemet ju lägre returtemperaturen är och 

desto mindre blir förlusterna till marken
5
  

 

Det cirkulerande varmvattnet i fjärrvärmenätet kallas för primärvatten och det vatten som 

värms upp i den anslutna byggnadens vatten kallas för sekundärvatten. I abonnentcentralen 

sker utväxlingen av värmen och den är placerad i det anslutna huset. Abonnentcentralen kallas 

oftast för undercentral. I undercentralen finns förutom värmeväxlare för 

uppvärmningssystemet också en värmeväxlare för tappvarmvatten och olika shuntgrupper och 

pumpar som sköter cirkulationen i systemet.  

 

Positivt med fjärrvärmen för fastighetsägaren är att abonnentcentralen tar relativt liten plats, 

det är ett driftsäkert system vilket betyder lite underhållskostnader. Fjärrvärmen står inte bara 

för uppvärmningen av byggnaden utan även för beredningen av tappvarmvattnet. 

 

För debiteringen av fjärrvärme så mäts förutom flödet också temperaturskillnaden mellan in 

och utgående primärvatten för att abonnenten skall kunna debiteras rättvist
6
  

 

Distributionssystemet 
Den del i hela värmesystemet som ser till att värmen transporteras från produktionssystemet 

ut till de olika delarna i byggnaderna där värmare finns kallas distributionssystem. Det 

vanligaste mediet för att distribuera värmen är cirkulerande vatten. De vattenburna systemen 

drivs med cirkulationspumpar som via kulvertar distribuerar ut värmen till de hus de skall 

försörja med värme. Reglersystemets uppgift är att hålla en jämn önskad temperatur i 

fastigheterna. Ett bra inställt reglersystem skall anpassa värmen snabbt till solinstrålningen 

och andra extra värmekällor, men inte öka effekten vid tillfällig vädring.
7
 

 

Rumssystem 
Här distribueras värmen ut i rummen, ofta med hjälp av radiatorer som styrs med en lokal 

reglering av radiatorns termostatsventiler. Dessa termostater reglerar flödet igenom radiatorn 

som stryper flödet då värmebehovet i rummet inte är stort och tvärtom. 

 

 

2.2 Vattendistribution 
Vattnet distribueras inom en fastighet ut till de utrymmen där vatten används via 

vattenledningsrör. I dessa distributionsnät finns både varm och kallvattenledningar. I 

flerfamiljsfastigheter finns också ofta en varmvattencirkulation så att de tappställen som 

ligger längst ut i distributionsnätet inte skall behöva vänta för länge för att få varmt vatten 

från sitt tappställe. De utrymmen där vatten används är kök och bad samt tvättstugor och 

pannrum men även ibland också soprum och vattenutkastare på fasad utomhus
8
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Boverket, ByggaBoDialogen – Utbildning i Byggande för hälsosam innemiljö och effektiv energi- och 

resursanvändning, 2007 
6
 Catarina Warfinge, Installationsteknik AK för V, 2007 

7
 Catarina Warfinge, Installationsteknik AK för V, 2007 

8
 Catarina Warfinge, Installationsteknik AK för V, 2007 
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2.3 Ventilation 
En fungerande ventilation är väsentligt för att upprätthålla ett bra inomhusklimat, ur 

hälsoperspektiv för hyresgästerna och för att hålla huset i ett bra skick. Byggnaders material 

kan komma att ta skada vid för dålig ventilation och i ett längre perspektiv kan det leda till 

”sjuka hus syndromet”
9
. 

 

Alla byggnader bör förses med någon typ av ventilationssystem för att uppfylla BBR:s regler 

om att luftväxlingen i en byggnad ska ske kontinuerligt och kontrollerat. 

För att hålla luften ren från fukt, lukt och hålla eventuella föroreningar på en acceptabel nivå 

är kravet för luftväxlingar i bostäder 0.5oms/h eller 0.35l/s per kvadratmeter
10

. 

 

Grund funktionen med att ventilera ett hus är att byta ut gammal förorenad luft mot ren tilluft.    

Tumregeln är att man för in tilluften i sovrum och vardagsrum för att sedan för den 

förorenade luften ut genom frånluftsdon som placeras i mer utsatta utrymmen så som kök och 

badrum och klädkammare. När man gör detta så erhåller man en riktad luftström som då 

förhindrar att förorenad luft sprids i huset
11

. 

 

Utan fungerande ventilation blir luftkvaliteten sämre och välbefinnandet hos hyresgästerna 

försämras. Det vanligaste problemet är att det blir brist på syre i luften när koldioxid halten 

överstiger 1000ppm och orsakar då koncentrations svårigheter
12

. Luftflödet i byggnaden skall 

anpassas till aktiviteten och så att inomhusluften blir behagligt och hälsosamt för de boende. 

Luften skalla hållas rätt tempererad och luften måste införas dragfritt. 

 

Det finns flera olika typer av ventilations system, Självdrag, Fläktförstärkt Självdrag, 

Frånluftsystem, Frånlufts med värmeväxling, Från och tillufts system, Från och tilluftssystem 

med värmeväxling. Eftersom det aktuella bostadsområdet använder sig av ett frånluftssystem 

så gör vi en beskrivning av det. 

 

2.3.1 Frånluftsystem (F-system) 

I ett F-system så tillför man ouppvärmd och obehandlad luft in i lägenheterna via otätheter 

och uteluftsventiler och man för bort den förorenade luften via frånluftsdon genom 

frånluftskanaler. Det finns möjligheter att justera ventilationsflödet i systemet med av en 

mekaniskfläkt med ställbart varvtal. 

Frånluftsfläkten går kontinuerligt oavsett årstid och luftväxlingen är konstant. Trots detta kan 

frånluftsventilerade byggnader ha en alltför låg luftomsättning om fläkten är felinställd eller 

har otillräckligt effekt. Problemet kan även vara otillräckligt med tilluft om inte tillräckligt 

med tilluftsdon finns
13

.  

                                                 
9
 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/ 

10
 www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/BBR_15/BBR_avsnitt6_hygien_halsa_o_miljo.pdf 

11
 Catarina Warfinge, Installationsteknik AK för V, 2007 

12
 Boverket, ByggaBoDialogen – Utbildning i Byggande för hälsosam innemiljö och effektiv energi- och 

resursanvändning, 2007  
13

 Catarina Warfinge, Installationsteknik AK för V, 2007 



 

 11 

 
      Figur 1, Principskiss över F-system 

 

För att tillföra uteluft till täta byggnader så kommer all luft in via uteluftsventiler vilket kan 

vålla till dragproblem under vinterhalvåret då temperatur skillnaden mellan 

inomhustemperaturen och tilluften är markant.  

 

Ett problem med F-system är att man inte har fullstyrning utav tilluften som man har vid ett 

Från- och tilluftssystem ( FT-system), och att fläkten kan skapa oljud från frånluftsdonen och 

smuts kan ta sig in genom uteluftsventilerna.  

 

Systemet fungerar nästan oberoende av väderförhållanden och ger en jämn och stabil 

ventilation och det enda underhållet som behövs är att se till att kanaler, ventiler och fläktar är 

rena så att luft kan passera utan störningar och se till att byta filter
14

. 

 

För att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och uppfyller de krav som ställs så 

görs obligatoriska ventilationskontroller. 

 

2.3.2 OVK 

 

OVK- Obligatorisk ventilationskontroll görs i vårt fall med flerbostadshus och F-system med 

intervallen för kontroll vart sjätte år. Funktionskontrollen får endast utföras av en sakkunnig 

som har godkännande av ett ackrediterat certifieringsorgan. Besiktningsman för ett ovk-

protokoll där ett exemplar av protokollet ges till husägaren och ett exemplar skickas till 

kommunens byggnadsnämnd. Det är kommunens byggnadsnämnd som ser till att ovk-

reglerna efterlevs och att besiktningen utförts på rätt sätt. Efter godkänd kontroll skall ett 

intyg utfärdas av kontrollanten där datum för besiktningen framgår. Det är fastighetsägarens 

skyldighet att anslå detta intyg på väl synlig plats, till exempel i entrén
15

.  

 

                                                 
14

 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/ 
15

 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/regelsamling_OVK_2009.pdf 
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Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 

elanvändning
16

. 

 

Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m² och år får uppgå till 110 

kWh/m² i vår klimatzon III som Halland tillhör.   

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och köldbryggor Um får uppgå 

till 0,5W/m
2
K

17
.  

 

2.4 Byggnadens lufttäthet 
Oavsett hur mycket isolering som finns, så förlorar den sin isolerande förmåga och 

energiförbrukningen ökar om inte huset är tillräcklig tätt. Enligt BBR 9:4 ska byggnaden 

klara en täthet på 0,6 l/s och kvadratmeter
18

. 

Om byggnaden inte är tillräckligt tät kan då energiförbrukningen avvika markant och 

boendeklimatet påverkas. Tillsammans med termografi kan man snabbt både mäta  

byggnadens täthet samt visa med värmebilder var denna otäthet finns i byggnaden 

 

Ökad energiförbrukning 

En byggnad som är otät får av många anledningar en ökad energiåtgång. Om byggnaden är 

otät blåser det in i isoleringen vilket ger ett minskat värmemotstånd och då ett ökat 

värmeflöde genom byggnadsdelen. En otät byggnad ger även ökad energiförbrukning genom 

att ventilationsflödet i de flesta fall ökar. Detta märks mest vid en kall och blåsig väderlek då 

den kalla luft som blåser in måste värmas upp för att man skall uppnå en behaglig 

inomhustemperatur. Båda dessa fall beror bland annat på faktorer som vindtrycket på 

byggnaden, vindriktning och styrka, och byggnadens läge och utsatthet. 

 

I ett arbete som Arnetz och Malmberg(2006) 
19

utfört, gjordes energiberäkningar på 

sexvåningshus, ett hus med lufttäthet 0.8 l/m²s vid 50 Pa tryckskillnad över klimatskalet och 

ett med 0,4 l/m
2
s. Det visade sig att energianvändningen sjönk med 30 % med ökad lufttäthet, 

en minskning som inte kunde uppnås med andra åtgärder så som fönsterbyte eller 

tilläggsisolering. 

 

Komfort 

Om luftläckagen blir för stora upplevs detta som drag och måste då kompenseras med en 

högre innetemperatur med högre energiförbrukning som följd. Drag uppkommer ofta vid 

fönster och dörrar samt vid golv och takvinkel.  

 

Redan vid lufthastigheter över 0,1 m/s kan detta upplevas besvärande för vissa personer. Detta 

luftläckage kan också ge upphov till kalla golv och golven bör inte vara kallare än 16 grader
20

. 

Givetvis är en optimal golvtemperatur lika lufttemperaturen. 

                                                 
16

 http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-%20och%20konstruktionsregler/ 

BBR_avsnitt_6/BBR_avsnitt6_hygien_halsa_o_miljo.pdf 
17

http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/BBR/PDF/BFS2008-20BBR16.pdf 

18
 
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-

%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_9/bbr_2008_suppl_avsnitt_%209_energihushallning.pdf
 

19
 
http://www.his.se/PageFiles/5549/arnez_malmberg.pdf

 
20http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/BBR_15/BBR_avsnitt6_hygien_halsa_o_miljo.pdf
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2.5 Elinstallationer 
 

El behövs under hela året men normalt är elförbrukningen betydligt större på vintern än på 

sommaren. Man kan dela in elförbrukningen i två huvuddelar: 

 

2.5.1 Fastighetsel 

Fastighetsel är den el som krävs för att man skall kunna driva de olika installationerna i 

fastigheten såsom fjärrvärmecentralen, pumpar för cirkulation och ventilationsfläktar men 

även den el som används i gemensamma ytor i byggnaden så som hissar, tvättstugor, 

belysning i korridorer, utomhus, entréer och källare.  

 

En hög förbrukning av fastighetsel beror ofta på att installationerna i fastigheten är dåligt 

utformade. Det är av intresse att följa elförbrukningen då man lätt kan få en uppfattning om 

installationerna är dåligt servade men också om det behövs göras ny investeringar i till 

exempel en fläkt som tappat verkningsgrad
21

. 

 

2.5.2 Hushållsel 

Hushållsel är den el som används av hyresgästerna i respektive lägenheter. Vanliga 

förbrukningsposter i ett hushåll är vitvaror, belysning, datorer, tv-apparater och köksmaskiner. 

Trots att utvecklingen går framåt i tekniken när det kommer till att göra energisnålare 

apparater så kompenseras detta med att en hyresgäst idag har oftast flera eldrivna prylar och 

framförallt alla stand-by funktioner som ligger på och konstant slukar ström. 

 

Förbrukning av hushållsel beror främst på hyresgästernas beteende och dess brukar vanor. 

Två hyresgäster med liknande utrustning behöver således inte förbruka samma mängd el
22

. 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Enno Abel, Arne Elmroth, Byggnaden som system 2008 
22

 Enno Abel, Arne Elmroth, Byggnaden som system 2008 
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3. Enkätundersökning 
 

För att lära känna byggnaderna och hur hyresgästerna upplever sitt boende på Gråstenen valde 

vi att göra en enkät undersökning. Genom erfarenheter så är det svårt att få hög svarsfrekvens 

genom att skicka ut enkäter som de svarande måste lägga ner arbete på att skicka tillbaka 

enkäten, därför valde vi att gå och knacka dörr runt om i beståndet. 

 

Tyvärr har vi inte lyckats få mer än 86 svar på 385 lägenheter, men vi har fått en jämn 

spriding över de olika fastigheter samt lägenheternas storlek, vilken våning den ligger på och 

dess placering i fastigheten.  

 

Sammansättningen av utlämnad enkät redovisas i tabellerna nedanför och i rutorna så är det 

resultatet från varje gård, där Gråstenen 3 är längst till vänster, Gråstenen 4 är i mitten och 

således Gråstenen 5 till höger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tycker du att det är för kallt eller för varmt i din lägenhet under Vinterhalvåret? 

Mycket för Kallt För kallt Lagom För Varmt Mycket För Varmt 

0+3+1 6+11+10 20+15+17 1+1+1 0 

2. Tycker du att det är för kallt eller för varmt i din lägenhet under Sommarhalvåret? 

Mycket för Kallt För kallt Lagom För Varmt Mycket För Varmt 

0 0+1+0 13+11+14 9+14+9 5+4+6 

3. Besväras du av att temperaturen i lägenheten varierar med utetemperaturen? 

Ja, ofta (varje vecka) Ja, Ibland Nej, sällan eller aldrig 

3+7+4 12+11+15 12+12+10 

4. Besväras du av drag i lägenheten under vintern? 

 Ja, Ofta Ja, Ibland Nej, Sällan eller Aldrig 

Drag vid golv? 4+4+0 2+10+6 21+16+23 

Drag vid fönster? 6+9+7 10+12+8 11+9+14 

Drag vid ventil i fönster? 1+4+3 9+9+7 17+17+19 

5.Besväras du vintertid av att din lägenhet har….? 

 Ja. Ofta Ja, Ibland Nej, Sällan eller aldrig 

… kalla golv 4+8+6 5+11+8 18+11+15 

… kalla väggar 1+4+2 5+7+6 21+19+21 

6. Hur stora är dina möjligheter att påverka värmen i din lägenhet under vintern? 

Stora Små Finns inga möjligheter 

17+9+10 9+17+16 1+4+3 
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I enkäterna fanns det också plats för hyresgästernas egna kommentarer vilket redovisas i 

analysen. 

 

 

 

7. Hur tycker du att rumstemperaturen i din lägenhet är under…? 

 Mycket Bra Bra Acceptabel Ganska Dålig Mycket Dålig 

Sommarhalvåret 1+0+1 10+11+9 7+9+12 6+8+6 3+2+1 

Vinterhalvåret 4+0+3 11+10+12 9+11+10 3+6+4 0+3+0 

8. Hur stora är dina möjligheter att påverka varmvattenförbrukningen i din lägenhet? 

Stora Små Finns inga möjligheter 

17+20+18 6+10+6 4+0+5 

9.Vid användning av dusch rinner det då samtidigt vatten i handfatet? 

Ja Nej 

18+23+21 9+7+8 

10. Hur stora är dina möjligheter att påverka luftkvalitén genom att reglera ventilationen eller 

att vädra? 

Mycket stora Ganska Stora Ganska Små Mycket Små Finns inga 

2+2+1 11+12+12 11+12+13 2+4+3 1+0+0 

11. Hur upplever du luftkvalitén i din lägenhet? 

Mycket bra Bra Acceptabel Ganska dålig Dålig 

2+0+0 13+7+9 12+19+15 0+4+4 0+0+1 

12. Hur fungerar ventilationen i badrummet? 

Mycket bra Bra Acceptabel Ganska dålig Dålig 

2+3+0 9+8+10 11+11+11 4+4+6 1+4+2 

13. Upplever du någon gång störande ljud från ventilationen? 

Ja, Ofta Ja, Ibland Nej, Sällan eller aldrig 

3+3+5 9+8+10 15+18+15 
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4. Intervju/samtal med Göran Boman 
 

Göran Boman var fram till sin pension år 2009 Teknikchef på HFAB med högsta ansvar för 

denna avdelning. Han kom till HFAB från Riksbyggen där han då tidigare haft en liknande 

chefsposition. Jobbet innan Riksbyggen var på Landstinget och även där var Göran chef, då 

för Landstingets fastighetsbestånd. På HFAB var Göran anställd i många år och hans gamla 

medarbetare talar om Göran som en mycket kompetent person både som personalvårdande 

och en man med stort tekniskt kunnande. Denna tekniska kompetens kom väl fram då vi den 

7/4 2010 bjöd in honom till en intervju/samtal med anledning av att det var Göran som höll i 

nyproduktionen av Kv. Gråstenen då det byggdes år 1997.  

 

Marken som Gråstenen idag står på ägdes innan bygget drogs igång av Halmstad Kommun, 

men då även Riksbyggen var intresserade av att bygga, fick Göran kämpa för att få köpa 

marken och till sist så kom parterna överrens och HFAB stod nu som ägare. 

 

Många arkitektbyråer var intresserade av att rita och även ett förslag om runda huskroppar 

kom in. Detta förslag bland andra kastades bort och valet föll på ett förslag från Contekton 

Arkitekter AB i Borås, med avlånga huskroppar samt ett punkthus. Planer fanns även för att 

uppföra ytterligare ett punkthus men då man ansåg att det skulle bli för trångt mellan husen 

valde man att avstå. Husen som skulle byggas snabbt och billigt var först inte tänkt att ha 

dessa brutna hörn som finns idag, men då Göran tyckte att det blev lite väl stramt med bara 

kantiga hus beslöt man sig för brutna hörn på de avlånga husen. Det var Peab som drev 

bygget i en såkallad samordnad generalentreprenad i två steg. 

 

Vid tiden för bygget fanns ett statligt bidrag som utgick vid nyproduktioner och för att få del 

av detta bidrag var man tvungen att gjuta en platta på var och ett av de tre områdena. Plattans 

tjocklek på hela 350mm beror på att marken under bestod mestadels av torv med torvdjup på 

upp till 60cm, detta medförde extra arbete och förklarar plattans tjocklek. Då plattan 

fortfarande var fuktig efter det att väggarna rests, på grund av sin tjocklek beslöt man att lägga 

Tarkolay, en typ av underlagsmatta på bottenvåningen. Detta tillsammans med luftande 

golvlister skulle tillåta plattan att torka ut efter inflyttning och tidsplanen då hållas. Tarkolay 

för övrigt, läggs löst direkt på plattan och tål en RF på upp till 96 %, därefter limmas eller 

läggs golvmattan löst ovanpå detta. Kravet att alla lägenheter skulle vara fullvärdiga bostäder 

löstes genom att man byggde allrum samt ett riktigt kök i varje huskropp.  

 

Ljudkravet utifrån sattes väldigt lågt, 30dB och man var därför tvungen att lägga tjockare 

mineralull i gavlarna ut mot Laholmsvägen, jämfört med de andra väggkonstruktionerna. 

 

De tre gårdarna har varsin undercentral och tanken med det, och då också kravet var att alla 

gårdar skulle vara självförsörjande så att det vid en eventuell försäljning utav gårdarna skulle 

vara enkelt att stycka av. 

 

HFAB hade tidigare problem med ett annat studentboende, fastigheten Fartyget där 

hyresgästerna betalade sin egen el och glömde säga upp sitt abonnemang vilket medförde att 

det var problematiskt att förvalta. Därför strävade man efter att göra Gråstenen så 

förvaltarvänligt som möjligt och valde att el och varmvatten skall ingå i hyran. HEM var inte 

positiva till detta då HFAB köper energin billigare än privat personer. Hyran beräknades på 

max förbrukning av el och vatten och lade sedan  på den normala hyran. 
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Badrumslösningarna med avsaknaden av separat duschblandare gjordes för att spara pengar. 

Man räknade med att det skulle kosta 1000 kronor plus moms att installera en duschblandare 

per lägenhet. 385 lägenheter * 1000 kronor plus moms gav en besparing på närmare en halv 

miljon kronor. 

 

Så sent som 1997 så var energipriset så pass lågt att man inte tänkte på energieffektiva 

lösningar och man sparade hellre på isolering än att tänka på energiförlusterna, dock har 

fastigheternas fönster aluminiumklädda utsidor som ger en minimum av underhåll. Dessa 

fönster är av typen 2+1 glas och får ses som en av de bitar där man inte sparade på pengarna. 

 

Boman vill inte säga vilket av parametrarna budget eller tid som var viktigast men han 

påpekar att båda var viktiga i slutställandet av området men han säger också att lägenheterna 

blev uthyrda väldigt snabbt.  
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5. Byggnadsbeskrivning  
 

Gråstenen är ett område där alla hyresgäster är studenter. Kvarteret Gråstenen består av 385 

lägenheter uppdelat i 11 olika byggnader och ligger på Nyhemsgatan 22-42 i Halmstad. Alla 

hus är handikappanpassade och således finns hiss installerad i samtliga byggnader. 

Tvättstugorna i samtliga fastigheter är placerad i entréplanet och i varje hus finns tillgång till 

ett allrum och ett större kök. Storleken på alla lägenheterna är mellan 21m
2
 till 29m

2
 och är 

alla 1 rummare med pentry.  

  

Byggnaderna är som tidigare nämnt uppdelade i 3 gårdar:  

 

Gråstenen 3: Nyhemsgatan 22, 24, 26.  

 

Gråstenen 4: Nyhemsgatan 34, 36, 38, 40, 42.  

 

Gråstenen 5: Nyhemsgatan 28, 30, 32.  

 

 
Figur 2, Översikt över Kvarteret Gråstenen 

 

Varje gård har ett huvudhus där respektive gård har sin gemensamma undercentral, det vill 

säga att det bara finns 3 undercentraler på hela området, de återfinns i hus 24, 30 och i hus 34. 
Detta har man gjort för att varje gård skall vara självförsörjande vid en eventuell försäljning 

av en gård. I huvudhusen på gårdarna finns också källare med skyddsrum och på gårdarna 3 

och 5 finns även festlokaler för uthyrning till studenterna.  
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5.1 Klimatskalet 
 

Samtliga fastigheter har i princip samma uppbyggnad av klimatskalet. I klimatskalen ingår de 

delar som angränsar mot uteluften det vill säga grund, ytterväggar, tak, fönster och 

ytterdörrar. Utformningen av klimatskalet är en av nycklarna för att man skall kunna skapa ett 

bra inomhusklimat för de boende men också för att ha en låg driftskostnad
23

. 

5.1.2 Grund 

Grundläggningen i alla hus är en platta på mark. I botten ligger en geotextilduk med 150mm 

makadam som fungerar både som kapillärbrytande och dränerande material. Den 

underliggande isoleringen är en 60mm cellplast en så kallad GF floormate skiva och ovanpå 

den ligger själva plattan som är en platsgjuten betongplatta som är 300-400mm tjock.  

På plattan ligger en Tarkett Tarkolay underlagsmatta under linoleummattan som är 

golvbeläggningen i alla undervåningar. 

 

Denna konstruktionsdel har enligt våra beräkningar ett U-värde på 0,47 W/m
2 o

C.  

 

5.1.3 Väggar 

 

Det finns två typer av ytterväggar, en på kortsidorna och en på långsidorna där de brutna 

hörnen ingår. Kortsidorna är den bärande konstruktionen och består av prefabricerade 

betongelement medan långsidorna är utfackningsväggar bestående av en trästomme. 

 

Långsidor/ Utfackningsvägg Kortsidor/Bärande konstruktion 

Puts 20mm  Puts   20mm 

Fasadskiva 50mm  Fasadskiva   50mm 

Utegips 9mm  Prefab betongelement 167mm  

Regelverk 145mm 60cc   

Mineralull 145mm   

Diffusionsspärr   

Gipsskiva 13mm   

 

 

Den vanligaste typen av ytterväggskonstruktion på Gråstenen är utfackningsväggen och dess 

U-värdet är 0,21 W/m
2 o

C. 

 

Kortsidorna är bärande och har prefabricerade gavelsidor med U-värde på 0,60 W/m
2 o

C 

vilket är betydligt högre än långsidorna. 

 

5.1.4 Mellanbjälklag 

Mellanbjälklagen är uppbyggda av ett 40mm plattbärlag med 210mm platsgjuten betong. 

Denna konstruktionsdel berör ej vårt klimatskal mer än de köldbryggor som finns i 

anslutningsdetaljerna mot ytterväggarna. 

 

 

                                                 
23

 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Bygga-nytt-hus/Klimatskal/ 
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5.1.5 Tak 

Taken är uteluftsventilerade kalltak vilket betyder att vindarna i byggnaderna inte är 

uppvärmda och på så sätt så är det vindsbjälklagen som är det mest relevanta för oss. 

Vindsbjälklagen är uppbyggda av ett 40mm plattbärlag med 210mm betong och bjälklaget är 

isolerat med 300mm lösull. Denna konstruktionsdel har ett U-värde på 0,13 W/m
2 o

C. 

 

Den vanligast förekommande konstruktionen av yttertaken är de som täcker vinden och dessa 

består utav 17mm råspont som vilar på prefabricerade takstolarna av trä. På råsponten ligger 

en skarvklistrad underlagspapp, YAP 2500 och över den ligger strö- och bärläkt som bär upp 

sedvanliga betongpannor. 

  

Yttertaket över hisschakt och trapphus är också en del av klimatskalet och har dels låglutande 

dubbelfalsad plåt samt betongpannor båda på råspont med luftspalt och 195mm, isolering 

glespanel och 13mm gips invändigt. 

 

5.1.6 Fönster/Fransk balkong 

I fastighetsbeståndet finns sex olika varianter av fönster, detta inkluderat de franska 

balkongerna. Samtliga fönster i beståndet är av typen, 2+1 glas fönster av trä med 

aluminiumklädd utsida där glasrutorna är isolerrutor. Fönstren är från när husen byggdes. 

 

Vi utgår från att karmen är den svaga delen i fönstret och vi har tagigt fram ett U-värde 1,30 

W/m²,°C, detta gäller för alla fönster.  

 

5.1.7 Dörrar 

I klimatskalen så finns det bara en ytterdörr per byggnad och det är entrédörren. Entrédörren 

tillsammans med ett större glasparti bildar entrépartiet.  

Antalet är 11st entrédörrar, med en total area på 56,1m² och uppskattat U-värde på både glas 

och karmdelen är 1,30 W/m²,°C 
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5.2 Installationssystem 
 

5.2.1 Gråstenens värmesystem 

Värmedistributionen i byggnaderna sker med hjälp av cirkulerande vatten i ett tvårörsystem. 

Systemet kopplar ihop undercentralen och rumsystemen som i Gråstenens fall är vattenburna 

radiatorer i varje lägenhet. Samtliga fastigheter i Gråsten använder sig av fjärrvärme både för 

uppvärmningssystemet och till uppvärmningen av varmvattnet.  

 

Den fjärrvärme energin som levereras till området kommer ifrån HEM, Halmstad Energi och 

Miljö. HEM har två stora värmeanläggningar. Den ena är Kristinehedsverket som utvinner 

värmen ur avfall, då främst sopor. Den andra anläggningen ligger i Oceanhamnen och där 

utvinns värmen främst från flis. Idag svarar fjärrvärmen för nästan hälften av uppvärmningen 

av lokaler och bostäder i Sverige och finns i 270 av landets 290 kommuner
24

. I Halmstad har 

fjärrvärme funnits sedan 1980 och enligt HEM,s hemsida har fjärrvärmen tagit bort 40 % av 

koldioxiden i Halmstad alltså ca 200 000 ton av totalt ca 500 000 ton CO2 per år
25

, detta sedan 

år 2004. Dessa siffror visar på att fjärrvärmen är det mest miljövänliga uppvärmningssättet 

som finns idag, energi som annars skulle ha gått förlorad kan nu nyttjas till uppvärmning, och 

även priset är konkurrenskraftigt vilket kan utläsas i diagrammet nedan. 

 

 

 
 Figur 3, Priser för uppvärmning 

 

 

 

                                                 
24

 http://www.fjarrvarme.se/filer/pdf/Fjarrvarme-Helt%20enkelt_0509.pdf 
25

 http://www.hem.se/extra/faq/?module_instance=5&id=276&action=question_show 
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Fjärrvärmen installerades då husen byggdes 1997 och har inte bytts ut sedan dess, 

undercentralerna som försörjer vardera gård sitter i hus 24, 30 och 34.  

 

 
Figur 4,Undercentralen Nyhemsgatan 30 

 

Fjärrvärmen leds in i undercentralerna där den kopplas in i både värmeväxlare för 

uppvärmningssystemet och in i värmeväxlaren för varmvattnet, detta sker via shuntgrupper 

och pumpar som regleras för att få rätt flöden och temperaturer. 

 

Regleringen av framledningstemperaturen ut till radiatorerna sker via prognosstyrning vilket 

är en köpt tjänst från SMHI. Med hjälp av prognoser kan man styra framledningstemperaturen 

till radiatorsystemet samtidigt som den tar hänsyn till väderförändringar och förbereder 

systemet på kommande väderlek. 

 

Inne i undercentralerna finns även kulvertarna som leder värme till de hus som inte har egen 

undercentral. Det finns en digital mätning av flöde och värmemängd och det finns också ett 

antal givare som gör det möjligt att mäta temperaturskillnader på framledning och returvatten. 

HFAB har regelbunden uppföljning av fjärrvärmen i huset då de använder sig utav en DUC, 

dataundercentral, genom denna fås konstanta uppdateringar om hur mycket värme som 

används och rapporterar om något skulle vara fel. 
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5.2.2 Vatteninstallationer 

 

Förbrukning av vatten sker i tappvattenställen i både kök och badrum i varje lägenhet men 

också de gemensamma tvättmaskinerna. Det är separata varmvattenledningar i kök och 

badrum, och för att varmvattnen skall finnas tillgängligt vid varje tappställe och vattnet inte 

skall löpa risk för att legionellabakterier så används varmvattencirkulation.  

 

Vatteninstallationerna i badrummen är lite speciella då det bara finns en gemensam blandare 

som används både till handfaten och till duscharna. Man reglerar vattenflödet med en 

avstängningsventil vid duschmunstycket där man bestämmer den väg vattnet skall ta. 

 

 
  Figur 5, Badrum på Nyhemsgatan 30 

 

Fjärrvärmen sköter uppvärmning utav tappvarmvattnet med hjälp av värmeväxlaren. 

Temperaturen på det ingående tappvattnet i Halmstad antas vara 8° C året runt och 

tappvarmvattnet har temperaturen 50°C när den har passerat värmeväxlarna. 
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5.2.3 Ventilationssystem 

Gemensamt för alla elva byggnader är att de ventileras med hjälp utav ett mekaniskt 

frånluftssystem med frånluftsfläktar på vinden. Frånluftsdonen är placerade i köken och 

badrummen för att skapa en bra strömningsriktning. 

 

 
Figur 6, Ett av två aggregat på Nyhemsgatan 30 

 

Frånluftsfläkten ger konstanta flöden i badrummet på15 l/s och i köket på 4 l/s. Vid forcering 

av frånluften, med hjälp av köksfläkten vid till exempel matlagning får man i varje lägenhet 

ett flöde på 30 l/s i köket. 

 

Inomhusluften går således genom frånluftsdonen ut i kanaler och med hjälp av 

frånluftsfläktarna drivs luften ut på taket som avluft. Ventilationsflödena i samtliga byggnader 

på Gråstenen är enligt OVK-besiktningen 2004 bra injusterade.   

 

Som friskluftsintag användes på Gråstenen används easy-vent ventiler i ytterväggarna under 

fönstren 

 

Easy-Vent 
Easy-Vent är en tilluftsventil som används i ett frånluftssystem för ventilation av bostäder och 

används fördelaktigt tillsammans med ett vattenburet radiatorsystem. Luftdonet är en separat 

tilluftsenhet som monteras bakom radiatorer i vardagsrum och i sovrum. Från luftdonet går en 

kanal genom ytterväggen som mynnar i ett fasadgaller på husets utsida. Fasadgallret behöver 

inte vara synligt utan kan döljas på ett smart sätt under fönsterblecket. 

 

Easy-Vent fungerar så att uteluft leds in i luftdonet via fasadgallret och väggkanalen. Det som 

skiljer Easy-vent ventilen från andra ventiler är att den kan kompletteras med filter vid 

inloppet till luftdonet för att på så vis filtrera tilluften. Filtren finns i två olika sorters 

utförande och kan kombineras tillsammans med ett aktivt kolfilter som effektivt ser till att 

pollen och andra föroreningar inte tar sig med friskluften in. Den filtrerade uteluften följer 

utmed radiatorns varma baksida och ser till att den förvärms innan den släpps ut vid radiatorns 
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överkant. Luften tar sedan sin naturliga väg genom bostaden mot frånluftsdon i badrum samt 

köksfläkt
26

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7, Det är så här Easy-Vent donet är tänkt att fungera. 
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 http://brfglantan.se/res/Pdf/hyresex.pdf 
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6. Driftstatistik 
 

Genom att skaffa sig kunskap om fastighetsbeståndets energiförbrukning och effektbehov är 

det lättare att bedöma om eventuella fel finns i beståndet samt att analys av energieffektiva 

åtgärder underlättas. De energikrävande posterna är värmeenergi, elförbrukning, och 

varmvattenförbrukning. 

 

Varje gård på Gråstenen har en gemensam undercentral vilket betyder att energistatistiken 

innehåller statistik för flera hus. 

 

I tabellerna redovisas gårdsnamn och dess energiförbrukning och de husen som inkluderas i 

gårdarna är: 

Gråstenen 3: Husen Nyhemsgatan 22, 24, 26 

Gråstenen 4: Husen Nyhemsgatan 34, 36, 38, 40, 42 

Gråstenen 5: Husen Nyhemsgatan 28, 30, 32 

 

 

6.1 Fjärrvärme energi  
Det totala fjärrvärme energi som avges både för uppvärmning utav varmvatten och för 

uppvärmningen av bostäderna. 

 

 

 

 

Eftersom fjärrvärmen både står för uppvärmningen av värmesystemet och för varmvattnet så 

måste vi dela upp de olika posterna för att få reda på vad var och en förbrukar. 

 

 

 

 

 

  Tidskorrigerade värden Graddagskorrigerad värden 

 A temp MWh kWh/m
2
 MWh kWh/m

2
 

2009 Gråstenen 3 3941m
2
 468,0 118,8 496,4 126 

2008 Gråstenen 3 3941m
2
 429.8 109.0 476.4 120.9 

2007 Gråstenen 3 3941m
2
 436.3 110.7 488.7 124 

  Tidskorrigerade värden Graddagskorrigerad värden 

 A temp MWh kWh/m
2
 MWh kWh/m

2
 

2009 Gråstenen 4 6075m
2
 784,0 129,1 831,0 136,8 

2008 Gråstenen 4 6075m
2
 726.1 119.5 803.9 132.3 

2007 Gråstenen 4 6075m
2
 705.1 116.1 791.9 130.4 

  Tidskorrigerade värden Graddagskorrigerad värden 

 A temp MWh kWh/m
2 

MWh kWh/m
2
 

2009 Gråstenen 5 3941m
2
 450,0 114,2 477,1 121,1 

2008 Gråstenen 5 3941m
2
 426.9 108.3 473.0 120.0 

2007 Gråstenen 5 3941m
2
 424.7 107.8 476.5 120.9 
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6.2 Vattenförbrukning 
Vi har bara fått ta del av driftstatistik över den totala vattenförbrukningen och därför använt 

oss av schablonvärdet att 40 % av den totala vattenförbrukningen är varmvatten. 

6.2.1 Energiberäkning 

För att kunna skilja på varmvattnet och uppvärmningen av rummet så räknar vi ut hur mycket 

energi som går åt till uppvärmningen av varmvattnet. 

 

Ekvation 6:
27

 

Energi till varmvatten = andel vvv * kallvattenanvändning * P *Cp * ( Tvv – Tkv) / 3600 

 

Andel vvv = andel vamvattenvolym av total kallvattenleverans till byggnaden vilket 

uppskattas till 40 % i flerbostadshus 

P = vattnets densitet = 1000kg/m
3
 

Cp = vattnets specifika värmekapacitet = 4,2 kWs/ (kg *K) 

Tvv = Varmvattentemperatur, 50 C 

Tkv = Temperatur på inkommande vatten, 8 C 

 

 

Gråstenen 3  

2009  40 % * 6532.9m
3
 * 1000kg/m

3 
* 4,2 kWs/ (kg *K) * (50 C-8 C) / 3600 = 128045kWh 

2008  40 % * 4892.6m
3
 * 1000kg/m

3 
* 4,2 kWs/ (kg *K) * (50 C-8 C) / 3600 = 95895kWh 

 

Gråstenen 4 

2009  40 % * 10 236,3m
3
* 1000kg/m

3 
* 4,2 kWs/ (kg *K) * (50 C-8 C) / 3600 

=200631kWh 

2008  40 % * 9 209,1m
3
* 1000kg/m

3 
* 4,2 kWs/ (kg *K) * (50 C-8 C) / 3600 = 180498kWh 

2007  40 % * 8 578,7m
3
* 1000kg/m

3 
* 4,2 kWs/ (kg *K) * (50 C-8 C) / 3600 =168143kWh 

 

 

Gråstenen 5 

2009  40 % * 6 367,0m
3
* 1000kg/m

3 
* 4,2 kWs/ (kg *K) * (50 C-8 C) / 3600 =124793 kWh 

2008  40 % * 7 561,5m
3
* 1000kg/m

3 
* 4,2 kWs/ (kg *K) * (50 C-8 C) / 3600 = 148205kWh 

2007  40 % * 6 630,5m
3
* 1000kg/m

3 
* 4,2 kWs/ (kg *K) * (50 C-8 C) / 3600 = 129958kWh 

 

*Från -07 finns ingen relevant driftstatistik pga. driftstörningar, detta påverkar även värdet för 

-08 
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 Karin Adalberth, Åsa Wahlström, Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler, 2009 

  Total 

Förbrukning 

 Beräknad 

Varmvattendel 

Beräknad 

Energiåtgång  A temp Liter/m
2
 

2009 Gråstenen 3 3941m
2
 6 532,9m

3 
1 657,7 2613.2m

3
 131093 kWh 

2008 Gråstenen 3 3941m
2
 *4 892,6m

3
 1 241,5 1957m

3
 98178 kWh 

  Total 

Förbrukning 

 Beräknad 

Varmvattendel 

Beräknad 

Energiåtgång  A temp Liter/m
2
 

2009 Gråstenen 4 6075m
2
 10 236,3m

3
 1 685,0 4094,5m

3
 205408 kWh 

2008 Gråstenen 4 6075m
2
 9 209,1m

3
 1 515,9 3683.6m

3
 184796 kWh 

2007 Gråstenen 4 6075m
2
 8 578,7m

3
 1 412,1 3431.5m

3
 172146 kWh 
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6.3 Uppvärmningsenergi  
 

Det totala fjärrvärme energi som avges för uppvärmning fås genom att subtrahera den totala 

fjärrvärmen med energin som går åt att varmvattenberedningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Total 

Förbrukning 

 Beräknad 

Varmvattendel 

Beräknad 

Energiåtgång  A temp Liter/m
2 

2009 Gråstenen 5 3941m
2
 6 367,0m

3
 1 615,6 2546.8m

3
 127764 kWh 

2008 Gråstenen 5 3941m
2
 7 561,5m

3
 1 918,7 3024.6m

3
 151734 kWh 

2007 Gråstenen 5 3941m
2
 6 630,5m

3
 1 682,4 2652.2m

3
 133052 kWh 

  Graddagskorrigerad 

värden 

Varmvatten 

Energi 

Uppvärmnings 

Energi 

 A temp MWh kWh/m
2
 MWh MWh 

2009 Gråstenen 3 3941m
2
 496,4 126 128 368.4 

2008 Gråstenen 3 3941m
2
 476.4 120.9 95.9 380.5 

  Graddagskorrigerad 

värden 

Varmvatten 

Energi 

Uppvärmnings 

Energi 

 A temp MWh kWh/m
2
 MWh MWh 

2009 Gråstenen 4 6075m
2
 831,0 136,8 200.6 630.4 

2008 Gråstenen 4 6075m
2
 803.9 132,3 180.5 623.4 

2007 Gråstenen 4 6075m
2
 791.9 130,4 168.1 623.8 

  Graddagskorrigerad 

värden 

Varmvatten 

Energi 

Uppvärmnings 

Energi 

 A temp MWh kWh/m
2
 MWh MWh 

2009 Gråstenen 5 3941m
2
 477,1 121 124.8 352.3 

2008 Gråstenen 5 3941m
2
 473.0 120 148.2 324.8 

2007 Gråstenen 5 3941m
2
 476.5 120,9 130 346.5 
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6.4 Elförbrukning 
 

Driftstatistiken över elförbrukningen är en sammansättning av både hushållsel och fastighetsel 

för varje gård då det ej finns separata elmätare varken för varje byggnad eller för varje enskild 

lägenhet och att man inte tar någon hänsyn till vad som är hushållsel eller vad som är 

fastighetsel så finns det bara uppmätta siffror för den totala elförbrukningen. Vi har därför 

beräknat enligt schablon för att dela upp de två posterna. 

 

6.4.1 Beräkning av Fastighetsel 

 

Vårat schablon värde är framtaget för flerbostadshus med hiss till 26 kWh / ( m
2
Atemp * år)

28
. 

För att beräkna fastighetselen så multiplicera vi schablonvärdet med Atemp ytan för de olika 

gårdarna: 

 

Gråstenen 3  
3941m

2
 * 26 kWh / ( m

2
Atemp * år) = 102466 kWh/år 

Gråstenen 4 

6075m
2 

* 26 kWh / ( m
2
Atemp * år) = 157950 kWh/år 

Gråstenen 5 

3941m
2
 * 26 kWh / ( m

2
Atemp * år) = 102466 kWh/år 
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http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=32 

 

  A-temp värden  Beräknade värden 

 A temp MWh kWh/m
2
 Antal lgh Hushållsel Fastighetsel 

2009 Gråstenen 3 3941m
2
 270,6 68,7 108 168.1MWh 102,5MWh 

2008 Gråstenen 3 3941m
2
 264.2 67.0 108 161.7MWh 102,5MWh 

2007 Gråstenen 3 3941m
2
 255.6 64.8 108 153.1MWh 102,5MWh 

  A-temp värden  Beräknade värden 

 A temp MWh kWh/m
2
 Antal lgh Hushållsel Fastighetsel 

2009 Gråstenen 4 6075m
2
 387,9 63,9 169 229.9MWh 158MWh 

2008 Gråstenen 4 6075m
2
 386.4 63.6 169 228.4MWh 158MWh 

2007 Gråstenen 4 6075m
2
 395.3 65.1 169 237.3MWh 158MWh 

  A-temp värden  Husarea värden 

 A temp MWh kWh/m
2 

Antal lgh Hushållsel Fastighetsel 

2009 Gråstenen 5 3941m
2
 268,5 68,1 108 166MWh 102,5MWh 

2008 Gråstenen 5 3941m
2
 263.6 66.9 108 161.1MWh 102,5MWh 

2007 Gråstenen 5 3941m
2
 256.2 65.0 108 153.7MWh 102,5MWh 
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7. Beräkningsprogam 
 

Programmen vi använt till beräkningar är VIP+ samt Isover Energi. Båda dessa program har 

använts i vår utbildning och användarlicenser finns på högskolan. 

 

7.1 VIP+  
VIP+ är utvecklat av Strusoft och är avsett för beräkning av en byggnads energiförbrukning, 

under vanligtvis ett år. I programmet simulerar man en modell där energiflöden beräknas, 

hänsyn tas till utomhustemperatur, sol och vind. Varierande krav på rumstemperatur och 

luftväxling styr beräkningen
29

. 

 

 

 

 
 

Figur 8, visar de energiflöden som behandlas i VIP+ 

 

De indata som används i Vip+ är. 

 

Yttre faktorer: Här har vi faktorer såsom klimatdata och solinstrålning, programmet 

använder sig av ortens klimatdata där byggnaden finns för att få rätt temperaturer samt hur 

huset är orienterat. Detta görs för att få korrekta värden på solinstrålning och dess 

infallsvinkel mot väggar och fönster samt markreflektansen. Byggnadens läge påverkar också 

beräkningarna, då med hänsyn till om huset ligger i ett skyddat läge eller om det är utsatt för 

vind.  

                                                 
29 http://download.strusoft.com/VIP+/manual3.0/Manual.pdf
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Inre faktorer: Här beskriver man vilket typ av hus som beräkningen gäller, om det är en lätt 

eller tung konstruktion. Detta så att programmet kan ta hänsyn till  byggnadens 

värmelagringsförmåga. Man definierar också ingående de material som används, detta så att 

programmet kan ta hänsyn till konvektion, transmission och värmekapacitet i konstruktionen. 

 

Ventilation: I programmet tar man hänsyn bland annat till luftläckage men också luftflöden 

där årets alla 8760 timmar används, detta så att simuleringen av byggnaden blir så identisk 

med verkligheten som möjligt. 

 

 

7.2 Isover Energi  
IsoverEnergi är utvecklat av isoleringsföretaget Isover, och är ett program där U-värden, 

köldbryggor och den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um beräknas. Även en 

uppskattning av en byggnads förväntade specifika energianvändning kan göras. Programmet 

förutsätter att användaren är förtrogen med Boverkets Byggregler
30

. 

 

7.3 Resultat av beräkningar 
Ingångsdata och kompletterande resultat från både programmen finns i bilagorna. 

7.3.1 Isover Energi 

I Isover Energi har vi gjort beräkningar på ett utav husen, hus 30. I beräkningarna fick vi fram 

ett Um-värde på 0,43 W/m
2
, C vilket ligger under BBR:s nybyggnads krav på 0,50 W/m

2
. 

 

Den beräknade specifika energianvändningen bör enligt isover ligga på 148kWh/m
2
, år Om 

man jämför med den verkliga förbrukningen så stämmer inte detta då den ligger på 168,6 

kWh/m
2
. 

 

7.3.2 VIP+ 

I VIP+ har vi gjort energiberäkningar på ett hus i beståndet för att få en överblick över 

energiflödena i byggnaderna fördelas, luftläckage förekommer men kan tillgodoräknas i 

tilluften då gråstenen har frånluftssystem.  

 

Den beräknade specifika energianvändningen är 167kWh/m
2
, år Om man jämför med den 

verkliga förbrukningen så stämmer detta då den ligger på 168,6 kWh/m
2
. 

 

 
Figur 9, från VIP+ över hur värmebalansen ser ut 
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Isover, IsoverBoken guide för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer, 2007
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8. Analys av fastighetsbeståndet 

 

8.1 Analys av enkät 
Enkätens frågor har delats upp på det området frågan berör 

 

Värme 

I frågorna om man upplever att det för varmt eller för kallt visar det sig att 60 % är nöjda 

under vinterhalvåret medan siffran bara är 44 % under sommaren. Under vintern upplevs det 

vara för kallt i lägenheterna av 36 % och under sommarhalvåret tycker 30 % att det är för 

varmt i lägenheterna, varav 17 % tycker det är mycket för varmt vilket är oroväckande. 

 

Temperaturen i lägenheterna skall vara jämn under hela året men i undersökningen så visar 

det sig att 82 % tycker att temperaturen är bra under vinterhalvåret och 70 % är nöjda under 

sommarhalvåret.  När det kommer till den egna möjligheten att påverka temperaturen i 

lägenheten under vinter så tycker 58 % att det finns små eller inga möjligheter.  

 

Majoriteten av dem som svarat att deras lägenheter är för varma under sommarhalvåret är de 

vars lägenhet är placerad på så sätt att de har mycket hög solinstrålning vilket gör att 

övervärmen i lägenheterna kan förklaras med en alldeles för stor gratisenergi. Överlag så är 

hyresgästerna nöjda med temperaturen i lägenheterna vilket då är en indikation att 

reglerkurvan är rätt inställd. Klagomål om att temperaturen varierar med 

utomhustemperaturen från 60 % av de boende gör att vi måste ifrågasätta 

uppvärmningssystemets stabilitet. 

 

Varmvatten  

I enkäten frågar vi om de boende har möjligheter att påverka sin varmvattenförbrukning. 

Av det svarande är det 10 % som uppfattar det som de inte har några möjligheter 

överhuvudtaget att påverkar sin förbrukning av varmvattnet. Men det flesta tycker att det har 

stora möjligheter att styra sin förbrukning. Vid frågan om det rinner vatten ur handfatet 

samtidigt som man duschar så ser vi att det är i hela 72 % av lägenheterna som har det 

problemet. 

 

Att 10 % inte tycker att de kan påverka sin vattenförbrukning kan betyda två saker, antigen så 

tycker de att de inte slösar eller så är de inte medvetna om deras brukar vanor. 

I och med att majoriteten av handfaten står och spolar varmvatten som inte kommer till 

användning när duscharna är i bruk, påverkar detta givetvis till en höjd energiförbrukning. 

 

 

Ventilation 

Frånluftsventilationen går via badrummet och köket, och 75 % upplever att 

badrumsventilationen fungerar bra medan många kommenterar att ventilationen i köket 

fungerar sämre. 43 % upplever olägenheter med störande ljud från frånluftsfläktarna även om 

de inte upplever det hela tiden.  

 

Luftkvaliteten i lägenheterna är 90 % av hyresgästerna nöjda med vilket måste anses som 

mycket bra. Stor del av de som inte är nöjda som har sina friskluftsintag vid entrén och får på 

så sätt rök in i lägenheten vilket kan styrkas i hyresgästerna egna kommentarer. Att själv 

kunna påverka luftkvalitén anser 46.5% att det finns stora möjligheter att göra medan 53.5% 

menar att dem har mindre eller obetydliga möjligheter att påverka.  
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Drag 

Drag beror ofta på köldbryggor och för att få indikationer om var de finns så undersökte vi 

detta via frågor i enkäten. Av de utfrågade så har 39.5% aldrig upplevt drag från varken golv, 

fönster eller ventil, vi kan inte hitta något samband om det beror på var deras lägenhet är 

placerad. 

 

Det är vid fönstren som drag upplevs oftast men även kalla golv under vintern. De kalla 

golven beror nog på att uppvärmningen av friskluften inte fungerar som det ska.  

 

8.1.1 Hyresgästernas egna kommentarer 

Det är många som i sina kommentarer som har klagat på att köksfläkten fungerar dåligt vilket 

identifieras då matos stannar kvar länge i lägenheten efter matlagning. Andra klagar på att det 

luktar rök i deras lägenheter då deras friskluftsintag sitter i närheten av entrén och på grund av 

detta försämras deras luftkvallitet inomhus.  

 

Det är några som påpekar att de under vintrarna upplever drag vid fönster, franska balkongen 

och vid friskluftsintaget. En av kommentarerna tyder tydligt på att det uppkommer drag i 

lägenheterna och vi väljer att citera hyresgästens svar: 

 

”Det kan kännas kallt i lägenheten fast temperaturen är 23 grader (på vintern) vad detta kan 

bero på vet jag inte” 

 

Detta kopplas till att lufttemperaturen i lägenheten inte är densamma som den operativa 

temperaturen, som då inkluderar andra parametrar så som drag och omkringliggande ytors 

temperatur. 

 

Främst så har vi dock fått kommentarer att hyresgästerna i helhet är nöjda med sitt boende. 
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8.2 Analys av klimatskal 

8.2.1 Grund 

Grundkonstruktionen har en tunn isolering under plattorna om man jämför med dagens 

konstruktioner. Dagens platta på mark har i regel 250-300mm isolering
31

 jämfört med 

Gråstenens 60mm och givetvis påverkar detta U-värdet på plattan. Gråstens konstruktion har 

ett U-värde på 0,47 W/m
2 o

C medan en nyproducerad platta på mark har U-värden ner mot 

0,12 W/m
2 o

C. Givetvis påverkar detta energiförbrukningen negativt samtidigt som U- 

medelvärdet blir högre.  

 

Tarkolay mattan fyller ingen funktion idag men gjorde det möjligt för bygget att fortgå trots 

att plattorna var för fuktiga vid tiden för byggandet, men samtidigt så har fukt som eventuellt 

skulle komma in underifrån möjlighet att ventileras bort tillsammans med de luftande 

golvlisterna. 

 

8.2.2 Yttervägg 

Precis som vi nämnt i byggnadsbeskrivningen så finns det två olika sorters ytterväggar, den 

bärande och utfackningsvarianten. 

    

Bärande yttervägg 

Denna prefabricerade konstruktionen har ett betydligt högre U-värde än resterade ytterväggar. 

I och med att den enda isoleringsskivan som finns i väggen är fasadskivan och den inte är mer 

än 50mm ger det ett högt U-värde på 0,6 W/m
2 o

C, vilket är betydligt högre än långsidorna. 

Om man istället haft en modern sandwichkonstruktion hade U-värdet varit betydligt bättre 

och därmed energiförlusterna och miljöbelastningen mindre. 

 

 

Utfackningsvägg 

Den vanligaste ytterväggskonstruktionen på Gråstenen är utfackningsväggarna, denna 

konstruktion saknar ventilation vilket gör den känslig om fukt skulle komma in i väggarna 

eftersom fukten då inte har någon möjlighet att torka ut. Likaså ligger ångspärren precis 

bakom gipsen invändigt vilket är en svag punkt då ångspärren lätt kan bli skadad vid 

installationer eller vid uppsättning av till exempel en tv vilket då tillåter fukt att tränga in i 

konstruktionen. Vid konstruktioner då ångspärren är indragen så att kabeldragning och 

installationer kan göras i det innersta isoleringsskiktet minskar risken för att perforera folien.  

 

Väggkonstruktion nämnd ovan har även en hel del köldbryggor och främst då vid syll, men 

även på väggen och vid mellanbjälklaget. Dessa köldbryggor skulle kunna vara betydligt 

mindre med en annan konstruktion och vi har då valt att jämföra konstruktionen på Gråstenen 

med Gamletull Kv. Jaktens ytterväggskonstruktion. 
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8.2.3 Jämförelse mellan två konstruktioner 

 
Fastigheten på Kv Jakten byggdes år 2001 och fastigheten på Kv Gråstenen år 1997. 

Skillnaderna är rätt stora konstruktionsmässigt trots att det bara skiljer fyra år mellan 

uppförandet av dessa båda hus och vi skall beskriva skillnaderna här nedan. 

 

Ytterväggar: 

Väggtyperna på Jakten är tre stycken, dels en med tegel, en med mineritbeklädnad samt den 

som är mest lik den på Gråstenen med puts utvändigt, även den en utfackningsvägg. 

Putsfasaden på Jakten är även den 20 mm tjock fast här sitter den på en 120 mm putsskiva till 

skillnad mot Gråstenens 50mm`s putsskiva. Utegipsen är den samma på båda fastigheterna 

likaså den stående 145mm`s regelstommen med isolering samt diffusionsspärr, men då 

Gråstenen bara har enkelgips invändigt har Jakten dubbelgips. 

 

Skillnaderna på dessa väggtyper är alltså hela 70mm putsskiva samt ett lager gips. Vid 

närmare granskning av konstruktionslösningen så är anslutningen vid mellanbjälklag och 

yttervägg bättre på Jakten vilket resulterar i mindre köldbryggor och då i bättre 

inomhusklimat. Dessa konstruktionslösningar beskriver vi längre fram. Skillnaden i U-värdet 

på dessa båda fastigheters vägg med puts är enligt våra beräkningar. 

 Gråstenen: U-värde = 0,21 W/m
2 o

C  

 Jakten: U-värde = 0,16 W/m
2 o

C 

 

Tabellen här under är hämtad från Parocs hemsida och beskriver lämpliga isoleringstjocklekar 

vid en lätt konstruktion med putsad fasad, liknande den utfackningsvägg på våra fastigheter. 

Värdet i tabellen märkt d1 visar isoleringstjockleken mellan de stående reglarna och d2 visar 

putsskivans tjocklek. 

 

 
 
  Röd markering gäller för de flesta byggnader med mer än +20 °C 

inomhus under året.  

  
 

  Gul markering avser byggnader med stora mängder "gratisenergi" 
men med minst +20 °C.  

  
 

  Grön markering gäller för industribyggnader med inomhustemperatur 
under +20 °C och med värmealstrande verksamhet.  

Figur 10, Parocs tabell över isolering 

 

Värdet som är inringat med röd ring på tabellen visar var Gråstenens konstruktion befinner sig 

på Parocs tabell. U-värdet som vi räknade fram för denna konstruktion blev 0,21 W/m
2 o

C, 
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Paroc har på denna typ av konstruktion ett U-värde på 0,217 W/m
2 o

C, så våra beräkningar 

ligger inom rimliga gränser för vad som kan anses vara acceptabelt. Skillnaden på de olika U-

värdena kan vara att vi och Paroc räknat på olika värmemotstånd på isoleringen. I denna tabell 

där värdet ligger på en vit botten kan vi utläsa att isoleringen är liten för att nå upp till de 

värden som Paroc anser vara lämpliga för byggnader av den typ som Gråstenen tillhör, alltså 

byggnader med mer än 20
o
C inomhus under året. 

 

 

När det gäller Jakten så är det värdet inringat med en blå ring. U-värdet i tabellen för denna 

konstruktion är 0,152 W/m
2 o

C och det U-värde vi räknat fram blev 0,16 W/m
2 o

C. Här har 

alltså Paroc ett lägre U-värde än vårt framräknade, men även här kan skillnaderna säkert 

härledas till olika värmemotstånd i isoleringsmaterialet som räknats med. Under den blå 

ringen är fältet markerat med gul bottenfärg och denna bottenfärg talar om att konstruktionen 

är lämplig för byggnader som håller minst 20
o
C inomhus under året samt har stora mängder 

gratis energi, dessa stora mängder gratisenergi har varken Jakten eller Gråstenen. Även på 

Jakten är konstruktionen lite för dåligt isolerad med dagens mått mätt, och för att vara optimal 

enligt tabellen skulle isoleringsskiktet märkt d1 varit 170 mm tjockt för att då komma i 

tabellen med röd bakgrund och därmed fått ett U-värde på 0,141 W/m
2 o

C. 

  

 

Tilläggas skall att Parocs tabell ovan är för moderna konstruktioner efter dagens krav och 

byggnadsstandard på energieffektiva fasader, så en jämförelse rakt av är inte riktigt 

rättvisande. Men vi kan här visa att Jakten och då 1997 års byggnadsstandard inte riktigt lever 

upp till dagens krav vad det gäller energieffektiva fasader. Inte heller Jakten når riktigt upp till 

dagens standard med de rekommendationer på en konstruktion som ställs på en byggnadsdels 

värmegenomgångskoefficient från en isoleringstillverkare som Paroc. 
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8.2.4 Konstruktionsdetaljer, Yttervägg-Mellanbjälklag 

 

Vi jämför också anslutningsdetaljen Yttervägg-Mellanbjälklag, för att påvisa bristerna i 

konstruktionen på Gråstenen. 

 

Jakten 

 

 
Figur 11, anslutningsdetalj från Kv Jakten 

 

Jaktens konstruktionsdetalj ser ut som så att det ligger 20mm puts på en 120mm putsskiva, 

regelverk 145×45mm med 145mm isolering mellan de stående reglarna varpå det avslutats 

diffussionsspärr samt 2×13mm gips. Vid bjälklags anslutningen mot ytterväggen finns en 

50mm bjälklagsisolering, även själva betongbjälklaget har en cellplastisolering ingjuten, som 

syns på ritningen ovan, detta för att minimera köldbryggorna.  

 

 

 

Gråstenen 

                     

 
Figur 12, anslutningsdetalj från Kv Gråstenen 
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Gråstenens konstruktionsdetalj som ses här ovan ger betydligt större köldbryggor än Jaktens. 

Den är uppbyggd med 20mm puts på en 50mm putsskiva, 145×45mm reglar med isolering, 

diffusionsspärr och 1×13mm gips. Som bjälklagsisolering finns bara en 30mm skiva samt är 

betongbjälklaget oisolerat. 

 

För att visa tydligt de köldbryggor som uppkommer vid infästning i ytterhörn och 

takanslutning använder vi värmekamera. (se figur 12)  

 
  Figur13, Ytterhörn, takanslutning 

8.2.5 Tak 

Vindsbjälklagen är isolerade med 300mm isolering vilket är 200mm mindre än vad som 

rekommenderas i IsoverBoken
32

. Detta genomsyrar U-värdes skillnaden som på Gråstenen är 

0,13 W/m
2 o

C medan den rekommenderade konstruktionen har ett U-värde 0,08 W/m
2 o

C. 

Eftersom taken är uteluftsventilerade kalltak betyder det att vindarna i byggnaderna löper risk 

för fuktskador, men vid besiktning inne på vinden finns inga tecken på fuktskador eller 

mögelpåväxt. Även när vi tittat på de olika takens ytskikt så kan vi konstatera att taken är i 

gott skick och bör klara sig.  
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8.2.6 Fönster och Dörrar 

Fönster och dörrpartier inklusive entrépartierna är i bra skick med isolerglas. Fönstren är av 

typen 2+1 glas och i och med att de har en aluminiumklädd utsida så ser fönstren ut som nya 

trots sina 13 år, och inga tecken på rötskador finns. Vad det gäller entrépartierna så är de helt i 

aluminium, i bra skick och de mekaniska dörrstängarna fungerar utan problem. 

 

 

Trotts att fönsterna är gamla så är det inte kostnadseffektivt att uppgradera till nya bättre 

energieffektivare fönster eftersom fönsterna är i så bra skick, men om fönstrena försämras så 

är det att rekommendera att installera fönster med lägre U-värde.  

 

 

 
Figur 14, påvisar köldbryggor vid fönster och infästning 
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8.3 Analys av installationer  
 

8.3.1 Ventilation 

Tilluften kommer in via don bakom elementen. Med tanke på de kallras som bildas vid 

tilluftsventilerna och det drag som de boende upplever vid golvet så kan man ifrågasätta om 

luften tillförs på de mest lämpliga ställen. Ur energisynpunkt så är det viktigt att man tar 

tillvara på all tillförd energi men ventilationssystemen på Gråstenen har ingen 

värmeåtervinning överhuvudtaget. Tanken med värmeåtervinning i ventilationssystemet är att 

man ska ha en god ventilation som spar energi genom att ta tillvara på den energi som följer 

med frånluften och överföra den till uppvärmningen av den inkommande tilluften eller 

använda energin till att värma vatten med. Ett sätt att göra detta är att installera en 

frånluftsvärmepump och göra om systemet till ett frånluftssystem med återvinning. 

Lägenheterna har ett grundflöde på 19 l/s vilket ger nästan 1 oms/h och lägenhet. Denna höga 

omsättning beror på att grundflödet i badrummet är 15 l/s, detta då utrymmet saknar fönster 

och för att uppfylla BBR:s krav på ventilation
33

. Detta ventilationsflöde i badrummet skulle 

kunna minskas till ett grundflöde på 10 l/s, men en forcering upp till 15 l/s skulle ha varit 

nödvändig för att uppfylla BBR kraven. Detta skulle resultera i sparad energi som i dagsläget 

följer med frånluften ut. 

 

8.3.2 Fjärrvärme 

Fjärrvärmen är ett bra val ur många aspekter. Fjärrvärme räknas som en förnyelsebar 

energikälla och får då ses som ett bra miljöval då dagens värmekraftverk har en effektiv 

rökgasrening och därmed minimerar utsläppen av koldioxid. Ur förvaltningssynpunkt så är 

denna typ av uppvärmning optimal då detta alternativ fordrar minst skötsel och tillsyn och 

fungerar tämligen smärtfritt. Något bättre alternativ än detta är svårt att finna både ur 

förvaltningssynpunkt, miljöhänseende samt ekonomiskt.  

8.3.3 Vattensystem 

På vattensidan är det utrustat med vattenbesparande utrusning vilket medför ett lägre flöde ur 

kranarna utan att för den delen påverka komforten negativt. Även toalettstolarna är av 

snålspolande variant med duo spolning. Dessa utrustningar fungerar bra förutom 

duschhandtagens ventiler som visserligen är en bra idé, även den ur förvaltningssynpunkt då 

enskilda duschblandare inte finns vilket ger mindre underhåll i form av packningsbyte och 

termostatbyten, men då krävs det att dessa lösningar fungerar utan problem. Idag är detta inte 

fallet, då ventilerna kärvar och inte öppnar helt. En översyn av dessa och eventuellt byte borde 

ske. 
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8.3.4 El 

Ur tabellerna i kapitlet Driftstatistik kan man utläsa att den totala energiförbrukningen i hela 

bestånden har ökat med 20MWh på 3år vilket inte går hand i hand med dagens energitankar. 

De finns bara två orsaker som man behöver titta på, antingen är det hushållselen det vill säga 

hyresgästernas elanvändning som har ökat eller så är det elen för att klara driften i fastigheten 

som ökat. 

 

Ökningen kan bero på att förbrukning av hushållsel ökar i takt med att studenterna använder 

sig av allt mer teknisk utrustning som datorer, tv-spel och annan hemelektronik. Vi vet ju att 

hushållselen ingår i hyran, det torde göra att hyresgästerna inte tänker på hur mycket elenergi 

som de gör av med då de inte har något ekonomiskt incitament i att minska sin förbrukning. 

 

Eftersom det är små lägenheter och hyresgästerna är studenter räknar vi med att samtliga har 

både tv, dator med tillbehör och att en frekvent användning av de elvärmda handdukstorkar 

som finns installerade i badrummen förekommer, så är det svårt att jämföra med 

schablonvärden över vad en lägenhet borde dra. 

 

Ökningen kan bero på att förbrukningen utav fastighetsel ökar, beroende på att fläktar och 

pumpar drar mer el på grund utav slitage vilket gör att dem måste arbete mer för att få ut 

samma resultat.  

 

 

8.4 Total energiförbrukning 
Den totala energiförbrukningen är relativ hög på varje gård; 

 

Gråstenen 3 168,6 kWh/m
2
 varav 126 kWh/m

2
 för uppvärmning av rum och vatten samt 42.6 

kWh/m
2
 för el 

 

Gråstenen 4 174,6 kWh/m
2
 varav 136,8 kWh/m

2
 för uppvärmning av rum och vatten samt 

37,8 kWh/m
2
 för el 

 

Gråstenen 5 163,1 kWh/m
2
 varav 121,1 kWh/m

2
 för uppvärmning av rum och vatten samt 42 

kWh/m
2
 för el 

 

I VIP+ fick vi fram att gårdarna inte skulle dra med än 167kWh/m
2
 vilket även det är högt 

med tanke på BBR:s krav på 110kWh/m
2
 

 

Detta beror på många parametrar, dels att alldeles för mycket energi försvinner i frånluften, 

hög förbrukning av varmvatten och el 

 

Varmvattnet 

Den totala varmvatten förbrukningen är 9254.5m
3
 vilket utslaget på varje lägenhet blir 24m

3
 

per lägenhet och år. Den höga varmvattenförbrukningen kan förklaras med att varmvattnet 

ingår i hyran och på så sätt tänker inte hyresgästerna på hur mycket som dem gör av med. 
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Fjärrvärme: Fjärrvärmen är ett bra uppvärmningssystem där verkningsgraden är hög för 

abonnenten och man betalar för de kWh man förbrukar, idag 71öre/kWh + moms + 

abonnemangsavgift och slipper massa förvaltningskostnader utav pellets eller liknande. I vårt 

fall finns anledning att tro att den svagaste länken i detta nät är de egna kulvertarna mellan 

huskropparna och att det är där det läcker energi.  

 

Energi frånluft: Energin i frånluften kan räknas ut med en formel hämtad ur 

Värmebehovsberäkning, kursmaterial installationsteknik FK av Lars Jensen. Först tar vi fram 

hur stort flödet i frånluftsventilationen är per sekund i hela beståndet. 

Grundflöde + Forcerat flöde (l/s) = 19 l/s*385*(23/24) +30 l/s*385*(1/24) = 7491 l/s 
 
 

Normalårstemperatur Halmstad 8
o
C ger Gt 113 600 vid temperatugräns 21

o
C. 

 

Här nedan följer formeln från Lars Jensens bok och vi sätter in värden. 

 

Ekvation 7: E = ρ * c * qvent * d * g * G           (Wh) 
34

 

 

ρ = luftens densitet, normalt 1.2 kg/m3 

c = luftens värmekapacitet, 1000 J/kg,°C 

q = ventilationsflöde, m3/s 

d = relativ årsdrifttid, - 

g = korrektionsfaktor, - 

Gt = antal gradtimmar, °Ch 

 

E = 1,2 * 1000 * 7,49 * (8760/8760) * 1 * 113 600 = 1021 MWh. 

Denna energimängd, 1021 MWh som ventileras bort varje år är stor. Detta beror på att 

ventilationsflödet är stort och att ingen återvinning finns på frånluftssidan.  
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Lars Jensen, Värmebehovsberäkning, kursmaterial installationsteknik FK 
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9. Åtgärdsförslag 
Vad vi ser finns det tre åtgärder som bör göras för att dra ner energiförbrukningen i 

fastighetsbeståndet och på så sätt att dra ner driftskostnaderna. 

 

9.1 Frånluftsvärmepump  
En frånluftsvärmepump kan användas både för att bereda varmvatten och som energi till 

uppvärmningssystemet. För att få den största energibesparingen så använder men den 

återvunna energin direkt till värmesystemet under uppvärmningshalvåret. Vanligt är att när 

man väljer värmepump går efter tumregeln, ju lägre temperaturer pumpen kan jobba med ju 

effektivare är den. 

 

Vi kom i kontakt med Magnus Larsson från NIBE och han gav oss ett förslag att installera en 

frånluftsvärmepump. Denna pump skall då tillföra energi till värmesystemet under 

eldningssäsong, och under sommarhalvåret när uppvärmningen av bostäderna i princip består 

av solinstrålning, värmeavgivning från människor och apparater så försörjer pumpen 

uppvärmningen av varmvattnet.  

 

Värmepumpen är dimensionerad för hus 30 och på normalflödet 684 l/s. Uppskattad 

installationskostnad från företaget är 200,000 – 250,000:- + moms och väntas ge en besparing 

på 75,000 kwh/år.  

  

Det finns möjlighet att få ut mer energi ur frånluften när flödet är högre, som vid forcering av 

köksfläktar, men man måste då ha en extern styr och regler utrustning som ser till att stoppa 

värmepumpen när frånluftsbatteriet blir för kallt. Magnus Larsson gav oss rådet att använda 

en värmepump som är dimensionerad efter normalflödet och vid dem tillfällena frånluftsflödet 

är större så får pumpen en högre temperatur att arbeta med och blir på så vis effektivare. 

 

Problemen med återkopplingen i de hus som inte har egen undercentral så räknar vi bara på de 

hus som har undercentral. 

9.1.1 Pay-off  

Investerings kalkylen vi har valt för att uppskatta lönsamheten i en investering av 

frånluftsvärmepump är en Pay-off metod, vilket ger oss en bra överblick i om investeringen är 

lönsam. Vi får fram återbetalningstiden i år genom att dividera investeringskostnaden med 

den årliga besparingen. 

 

Installationskostnad 250,000:- + moms ger oss 312,500:- i investerings kostnad 

 

Uppskattad energibesparing enligt Magnus Larsson är 75mwh/år och med ett fjärrvärmepris i 

Halmstad på 71öre kwh + moms ger oss: 

75,000kwh/år  (71öre/ kwh 1.25) ger oss en årlig besparing på 66 562,50:- 

 

312,500 / 66 562,50 = 4.7år 

 

Det vill säga att en installation av frånluftsvärmepump hade betalat sig redan efter 5år 

 

Livslängden på en värmepump från NIBE kan beräknas på 15 år och efter det bör man göra 

ett kompressor byte, och man räknar med en underhållskostnad med 1000-1500:-/år. 
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9.2 Individuell mätning av varmvatten 
 

1999 gjorde Statens Energimyndighet en utredning på initiativ av en beställargrupp med 

representanter från fastighetsägare, förvaltare, energiföretag med flera. Syftet med den 

utredningen var att redovisa förutsättningar för individuell mätning och debitering av värme 

och tappvarmvatten i svenska flerfamiljshus. Bakgrunden till denna utredning var att 

kostnaderna för uppvärmning och tappvarmvatten normalt ingår i hyran, precis som på 

Gråstenen. I många länder i Europa är individuell värmekostnadsfördelning införd vilket 

medför att hyresgästen då själv kan påverka sin energiförbrukning/kostnad. 

 

Förutsättningarna för rättvis varmvattenmätning är betydligt större än för värmemätning. 

Varmvattenmätning sker enkelt med mätare som monteras på inkommande vattenledning eller 

vid varje tappställe som så hade fått bli fallet på gråstenen, en i köket och en i badrummet. 

Denna mätning är ett enkelt sätt att göra varje boende medveten om sin kostnad och då i sin 

tur kunna påverka den. För att motverka orättvisor med de som bor högre upp i fastigheten 

och då skulle få betala för svalare vatten som tappas ut innan varmt vatten kommer finns 

varmvattenmätare med inbyggda temperaturgivare kopplad till temperatur/flöde. Avläsning 

kan göras manuellt eller via radiokommunikation, fjärravläsning
35

.  

 

 
Figur 15, Tappvarmvatten mätare 

 

 

På hela Gråstenen användes år 2009, 9 255 m
3
 varmvatten. Energimängden för att värma detta 

vatten är 451 MWh. En installation av varmvattenmätare för individuell mätning skulle 

medföra en kostnad på cirka 3000 kronor/lägenhet, då inklusive material, arbete och moms, 

då räknat på två stycken varmvattenmätare. Det utmynnar i cirka 1,1 miljoner kronor för hela 

beståndet samt 200 kronor/år och lägenhet i driftskostnader, detta inklusive moms. En 

besparingspotential på mellan 15-30 % är möjlig vilket då skulle medföra en besparing på 

mellan 1 400 – 2 700 m
3
 varmvatten per år eller omräknat i energi 68-135 MWh.  

 

Debiteringen av varmvattnet skulle då påföras hyran för den aktuella förbrukningen samtidigt 

som en hyresreduktion införts. I och med denna avgift för varmvattnet skulle detta ge 

hyresgästen ett incitament att spara och på det sättet kanske kunnat sänka sin hyra. 
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 Energimyndigheten, Utredning angående erfarenheter av individuell mätning av värme och varmvatten i 

svenska flerbostadshus, 1999 
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9.3 Duschventiler 
I enkätundersökningen så fick vi reda på att det rinner vatten ifrån 70 % av kranarna i 

handfaten när duschen var igång. Detta är en onödig energiförbrukning som kan åtgärdas på 

ett billigt och effektivt sätt. 

  

Vid uppmätning av 10 lägenheter fick vi fram att det i snitt läcker 2 l/min i handfatet. 

Eftersom studenter ofta åker hem under somrarna så räknar vi på att lägenheterna är bebodda 

300 dagar om året. Uppskattat är att varje lägenhet har duschen igång 12 minuters 

dusch/lägenhet och dag. 

 

385lägenheter * 70 % * 300dagar/år * 12minuter/dag * 2liter/minuter = 1940400 liter/år 

 

Schablon är det 40 % av vattnet som är varmvatten, vilket ger 776160liter varmvatten per år. 

Vattnet värms upp från 8
o
C till 50

o
C = 42

o
C. Energimässigt innebär detta att går år  

 

4,2 kJ/kg K*776 160 l*42
o
C = 136914624J = 38 031 kWh 

 

Detta värde är givetvis lite diffust eftersom vi inte kan bekräfta att det är 70 % av 

lägenheterna som har problemet, men eftersom åtgärden kräver en liten investeringskostnad 

samtidigt som det genererar i en energibesparing som bör detta göras inom snar framtid. 
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10. Slutsats 
I detta examensarbete har vi kommit fram till att studentboendet på Nyhemsgatan Kvarteret 

Gråstenen är fastigheter i ett gott skick, både exteriört och interiört. Trots sina tretton år är 

fasaderna i bra skick och inga tecken på putssläpp eller liknande fuktskador finns. Fönstren 

med sina aluminiumklädda utsidor är även de i ett väldigt bra skick och inga tecken på 

rötskador i karm och bågar finns. Även i vindsutrymmet där ventilationsanläggningen finns 

syns inga tecken på fuktskador som vi har kunnat notera vid vår besiktning.  

 

Att Gråstenen har en hög energianvändning står klart. Detta beror dels på den höga 

luftomsättning som råder i fastigheterna som saknar återvinning, här ventileras en massa 

energi ut året om. Denna energi borde tas tillvara genom att installera frånluftsvärmepumpar i 

byggnaderna. 

 

Byggnaderna har även en hel del köldbryggor som torde bero på den tidens 

byggnadskonstruktioner och då den tidens standard. Dessa köldbryggor har vi upptäckt med 

hjälp av en värmekamera där bilderna visar att de finns både runt fönster och takvinklar. 

Dessa köldbryggor upplever de boende som kalla golv och som drag. Här spelar även 

luftintaget bakom radiatorerna en roll. Det så kallade Easy-Vent donet har här en stor 

bidragande faktor till de kalla golven då uteluften främst då höst och vintertid lägger sig vid 

golvet och upplevs som obehag av hyresgästerna.  

 

Även studenternas förbrukningsvanor vad det gäller el och vatten spelar en roll i denna 

energikonsumtion. Då de inte har incitament att spara har det visat sig i andra rapporter från 

liknande fall att el och vattenförbrukningen blir högre En del av denna vattenförbrukning 

beror på de läckande ventilerna till duschanordningarna och skall ej belasta de boendes vanor. 

En översyn och åtgärd av ventilerna är relativt enkel och borde inte vara allt för kostsam, 

vilket rekommenderas.  

 

Från tidigare utredningar som gjorts på annat håll finns det uppgifter att en besparing på 

mellan 15-30% av varmvattenkonsumtionen kan göras vid en installation av 

varmvattenmätare för individuell mätning och debitering. Detta skulle innebära ett att 

hyresgästerna haft ett incitament att spara.  

 

Till sist kan vi säga att studenterna trivs i området och i sitt boende och de tycker att 

lägenheterna har en bra planlösningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 47 

12. Källförteckning 
 

Böcker/ Utredningar 

Boverket, ByggaBoDialogen – Utbildning i Byggande för hälsosam innemiljö och effektiv 

energi- och resursanvändning, 2007  

 

Catarina Warfinge, Installationsteknik AK för V, 2007, ISBN 978-91-44-04880-2 

 

Energimyndigheten, Utredning angående erfarenheter av individuell mätning av värme och 

varmvatten i svenska flerbostadshus, 1999, ISBN 1403-1892 

 

Enno Abel, Arne Elmroth, Byggnaden som system 2008, ISBN 978-91-540-6020-7  

 

Karin Adalberth, Åsa Wahlström, Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och 

lokaler, 2009, ISBN 978-91-7162-755-1 

 

Lars Jensen, Värmebehovsberäkning, kursmaterial installationsteknik FK  

 

Isover, IsoverBoken guide för arkitekter, konstruktörer och entreprenörer, 2007 

 
 

Internet 

Alla Internet referens är kontrollerade 2010-05-16 

 

Boverket 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/BBR_15/BBR_avsnitt6_hygi

en_halsa_o_miljo.pdf 

 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/regelsamling_OVK_2009.pdf 

 

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-

%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_6/BBR_avsnitt6_hygien_halsa_o_miljo.pdf 

 

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-

%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_9/bbr_2008_suppl_avsnitt_%209_energihush

allning.pdf 

  

http://webtjanst.boverket.se/boverket/rattsinfoweb/vault/BBR/PDF/BFS2008-20BBR16.pdf 

 

Energimyndigheten 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Bygga-nytt-hus/Klimatskal/ 

 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Fjarrvarme/ 

 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-

hemmet/Ventilation/ 

 

 

 



 

 48 

 

Övriga 

http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemi

d=32 

 

http://www.his.se/PageFiles/5549/arnez_malmberg.pdf 

 

http://www.fjarrvarme.se/filer/pdf/Fjarrvarme-Helt%20enkelt_0509.pdf 

 

http://www.hem.se/extra/faq/?module_instance=5&id=276&action=question_show 

 

Figurförteckning 

Figur 1, http://www.ciminccorporations.com/drift31.jpg 

Figur 2, Översikt över Kvarteret Gråstenen, bild från hfab 

Figur 3, http://www.fjarrvarme.se/vad-kostar-fjarrvarmen-i-jamforelse-med-andra-alternativ/  

Figur 4, Undercentralen Nyhemsgatan 30, eget foto  

Figur 5, Badrum på Nyhemsgatan 30, eget foto  

Figur 6, Ett av två aggregat på Nyhemsgatan 30, eget foto  

Figur 7, http://brfglantan.se/res/Pdf/hyresex.pdf 

Figur 8, http://download.strusoft.com/VIP+/manual3.0/Manual.pdf 

Figur 9, Bild hämtad från VIP+ över hur värmebalansen ser ut 

Figur 10, www.paroc.se/channels/se/building+insulation/solutions/external+walls/nr305.asp 

Figur 11, anslutningsdetalj från Kv Jakten från HFABs ritningsarkiv 

Figur 12, anslutningsdetalj från Kv Gråstenen från HFABs ritningsarkiv 

Figur13, Egen bild + bild tagen med värmekamera 

Figur14, Egen bild + bild tagen med värmekamera 

Figur15, http://www.inergi.se/sv/vara-produkter/vattenmatning 

 

Bilags förteckning 

Bilaga 1, Isover Um beräkning 

Bilaga 2, VIP+ 

Bilaga 3, Enkät 

 


