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Sammanfattning 

Äldre flerbostadshus står för en stor del av Sveriges totala energianvändning som behöver sänkas för 
att minska klimatpåverkan och klara regeringsmålet om effektivare energianvändning. 
Examensarbetets syfte är därför att bidra till en ökad kunskap om energieffektivisering genom 
åtgärder i äldre byggnaders klimatskärm, och om hur åtgärder kan värderas genom energisimulering 
och livscykelkostnadsanalys. Målet är att identifiera vilka åtgärder som är ekonomiskt och 
arkitektoniskt lämpliga för äldre flerbostadshus med intresse av att bevara deras karaktär. Det är 
även att bedöma vilken energibesparing och livscykelkostnad de utvalda åtgärderna genererar.  

Ett flerbostadshus i centrala Luleå valdes ut som referensbyggnad. Byggnaden är genom sin 
konstruktion och design representativ för tidseran. Intressanta åtgärder samt åtgärdspaket i dess 
klimatskal valdes ut. Sedan utfördes en bred litteraturgenomgång om bostadsbyggandet i Sverige 
1945–1964, byggnadens energianvändning, energieffektivisering av klimatskalet, de utvalda 
åtgärderna samt metoderna energisimulering och livscykelkostnadsanalys. Referensbyggnaden 
dokumenterades och en energisimuleringsmodell byggdes i programvaran IDA ICE. Den nuvarande 
utformningen av byggnaden simulerades och kalibrerades mot senast uppmätt normalårskorrigerad 
energianvändning. Sedan utfördes simuleringar för de utvalda åtgärderna och åtgärdspaketen vilka 
bestämts till tilläggsisolering av vindsbjälklag, byte av fönster till lågenergifönster och tätning av 
otätheter runt dessa, en kombination av båda tidigare åtgärder (åtgärdspaket 1), tilläggsisolering av 
fasad och fönsterbyte, samt en kombination av alla tre åtgärder (åtgärdspaket 2). 
Livscykelkostnaderna för nuläget och för implementering av de olika åtgärderna beräknades genom 
nuvärdeskostnadsmetoden. Även återbetalningstider beräknades genom simple-payback-metoden. 

Byggnadens nuvarande utformning gav efter kalibrering en simulerad energianvändning på 136,2 
kWh/(m2Atemp,år); 2,9 % över det senast uppmätta normalårskorrigerade värdet. Nuvärdeskostnaden 
för att inte utföra någon åtgärd beräknades till ca 2 727 tkr. Åtgärderna genererade 
energibesparingar på 3,5–14,6 %, nuvärdeskostnader på 2 685-5 880 tkr och återbetalningstider på 
7-105 år. För varje adderad åtgärd i klimatskalet ökade energibesparingen. Tilläggsisolering av 
vindsbjälklag visade sig vara den enda lönsamma åtgärden, då den har en nuvärdeskostnad som är 
lägre än att inte utföra någon åtgärd. En känslighetsanalys utfördes för kostnadsberäkningarna där 
diskonteringsräntan höjdes och sänktes med 2 % och energipriset höjdes med 10 %. Tilläggsisolering 
av vindsbjälklag kvarstod dock som den enda lönsamma åtgärden. 

Åtgärderna hade kunnat generera högre procentuell energibesparing för en annan liknande byggnad. 
Referensbyggnaden innehåller ett stort renoverat kontor vilket ger en lägre nuvarande 
energianvändning och lägre procentuell energibesparing för åtgärder än om endast den äldre 
bostadsdelen studerats. Då Luleå har Sveriges lägsta energipris är åtgärder med hög 
investeringskostnad ekonomiskt svårmotiverade. Detta beror på att kostnadsbesparingarna genom 
minskad energianvändning blir små i förhållande till åtgärdernas investeringskostnader. 
Tilläggsisolering av fasad kan inte rekommenderas då åtgärden både är mycket olönsam och 
förändrar byggnadens uttryck väsentligt.  

Slutsatsen är att tilläggsisolering av vindsbjälklag är den lämpligaste åtgärden för äldre 
flerbostadshus, av de undersökta åtgärderna för energieffektivisering i klimatskalet. Den är 
arkitektoniskt lämplig med hänsyn till bevarandet av byggnaden då den inte förändrar byggnadens 
utseende. Den är även ekonomiskt lämplig då den har en livscykelkostnad som är lägre än 
alternativet att inte utföra någon åtgärd. För fortsatta studier föreslås bl.a. att undersöka hur 
åtgärder kan göras mer attraktiva för fastighetsägare, att kartlägga fastigheter från tidseran (skick, 
energianvändning, resultat av åtgärder, möjligheter) samt att utvärdera potentialen av ny teknik.  
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Abstract  

Old multifamily houses stand for a large part of Sweden’s total energy usage, which must decrease to 
minimize our environmental impact and to accomplish the government goal of more efficient energy 
usage. The aim of this master thesis is therefore to contribute to an increased knowledge on energy 
optimization through building envelope improvements in older buildings, and how energy efficiency 
measures can be evaluated through building energy simulation and life cycle cost analysis. The goal is 
to identify which measures that are economically and architecturally appropriate for old multifamily 
houses with interest in retaining their character. It is also to evaluate which energy saving and life 
cycle cost the selected measures generate. 

A multifamily house in central Luleå was selected as reference building. The building is by its 
construction and design representative for the era. Interesting energy efficiency measures in the 
building envelope were chosen. Then a wide literature study was carried out on house building in 
Sweden 1945-1964, building energy usage, energy efficiency through building envelope measures, 
the selected measures and the methods building energy simulation and life cycle cost analysis. The 
reference building was documented and an energy simulation model was built in the software IDA 
ICE. A present version of the building was simulated and calibrated to better match the latest 
normalised annual value. After that, simulations were performed for the selected measures; 
additional attic insulation, change to low energy windows and weather stripping these, a 
combination of both previous measures, additional facade insulation and change of windows, and a 
combination of all three measures. The life cycle costs of the present situation and for 
implementation of the different measures were calculated through the net present cost method. 
Also, payback times were calculated through the simple payback method. 

The building in its original state showed a post-calibration energy usage of 136,2 kWh/(m2Atemp,year); 
2,9 % above the surveyed value. The net present cost for not performing any energy conservation 
measures was calculated to about 2 727 SEK. The measures generated energy savings of 3,5-14,6 %, 
net present costs of 2 685 -5 880 SEK and payback times of 7-105 years. For each added measure in 
the building envelope, the energy saving increased. Additional insulation of the attic turned out to be 
the only profitable measure, since its net present cost is lower than for not performing any energy 
conservation measure. A sensitivity analysis was performed for the cost analyses where the discount 
rate was raised and lowered by 2 % and the energy price raised by 10 %. However, the additional 
attic insulation remained as the only profitable measure. 

The energy conservation measures could have generated greater energy savings for a similar 
building. The reference building contains a large retrofitted office which lowers the present energy 
usage and the percental energy savings for measures compared to if only the dwelling part had been 
studied. Since Luleå has Sweden’s lowest energy prices, measures with high investment costs 
become difficult to give grounds for. This is because the cost savings achieved by their energy savings 
are low compared to their investment costs. Additional facade insulation cannot be recommended 
since it both is very unprofitable and highly changes the appearance of the building. 

The conclusion is that additional attic insulation is the most appropriate energy conservation 
measure for old multifamily houses, of selected measures in the building envelope. It can be 
regarded as architecturally appropriate since it does not change the building appearance. It is also 
economically appropriate since its life cycle cost is lower than for not performing any measure. 
Suggested future research includes analyzing how energy efficiency measures can be made more 
attractive for real estate owners, charting real estate from the era (condition, energy usage, results 
from measures, opportunities) and evaluating the potential of new technology within the field. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Energieffektivisering är idag en högaktuell fråga i bygg- och förvaltningsbranschen, inte minst då vår 
energianvändning behöver minska och andelen förnyelsebar energi öka för att värna om klimatet. 
Generellt sett ger en lägre energianvändning en lägre miljöpåverkan. Energieffektivisering vid 
ombyggnad av bostäder och lokaler är enligt Naturvårdsverket (2017) därför en prioriterad åtgärd för 
att nå flera miljökvalitetsmål. Energieffektivisering bidrar med minskade utsläpp av koldioxid och 
andra växthusgaser, kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen. Det minskar också behovet 
av att bygga nya el- och värmeproduktionsanläggningar. Eftersom byggnader har en mycket lång 
livslängd påverkar de energirelaterade besluten som tas både miljö och energikostnader under 
många decennier framåt. (ibid.)  

Enligt Energimyndigheten (2018) står bostäder och lokaler för 30 % av Sveriges totala 
energianvändning och 50 % av elanvändningen. Det fanns 2017 ca 4,8 miljoner bostadslägenheter i 
landet, varav drygt hälften i flerbostadshus (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2017a). En väsentlig andel 
av flerbostadshusens lägenheter (ca 53 %) byggdes mellan 1951 och 1980 (ibid.), och har i och med 
teknik- och materialutvecklingen sämre energiprestanda än dagens byggnader. Det finns alltså en 
stor potential att minska flerbostadshusens energianvändning. I december 2016 beslöt även de fem 
politiska partierna i Energiöverenskommelsen att införa ett mål om 50 % effektivare 
energianvändning i Sverige till år 2030 (Regeringskansliet, 2017). 

I flerbostadshus uppnår man enligt Abel och Elmroth (2016) ofta bästa energibesparing genom 
åtgärder som minskar byggnadernas värmeförluster. Därför bör man fokusera på att minska 
transmissionsförluster via förbättrad isolering av klimatskärmen och luftläckageförluster genom att 
täta otätheter i klimatskärmen (ibid.). Även Elmroth (2015), Tommerup och Svendsen (2006) och 
Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin (IVA, 2012) anger att förbättring av värmeisoleringen i 
klimatskalet är den mest effektiva åtgärden för äldre flerbostadshus.  

 

1.2 Syfte och mål 
Arbetets syfte är att bidra till en ökad kunskap om energieffektivisering genom åtgärder i äldre 
byggnaders klimatskärm, och om hur dessa åtgärder kan värderas genom energisimulering och LCC.  
 
Arbetets mål är att besvara följande frågor; 

• Vilka åtgärder inom energieffektivisering av klimatskalet är ekonomiskt och arkitektoniskt 
lämpliga för äldre flerbostadshus med intresse av att bevara deras karaktär? 

• Hur mycket energi kan besparas genom de utvalda åtgärderna och åtgärdspaketen? 
• Vilken livscykelkostnad har de utvalda åtgärderna och åtgärdspaketen? 

Åtgärderna och en referensbyggnad att testa dem på väljs ut tillsammans med fastighetsföretaget 
Galären. Examensarbetet utförs i sin helhet i samarbete med företaget som är baserat i Luleå och 
innehar ett stort bestånd av centrala flerbostadshus byggda mellan 1947 och 1963. Byggnaderna har 
tre till sex våningar, varav vissa vindsvåningar är tillbyggda eller inredda senare. Gemensamt för 
byggnaderna är deras vackra tegelfasader, klassiska för tidseran, som företaget vill bevara. Det finns 
ett starkt intresse hos Galären att sänka husens energianvändning för att minska deras miljöpåverkan 
och driftkostnad. Kombinationen av det nationella intresset, författarens och företagets intresse av 
energieffektivisering av äldre flerbostadshus har därför utmynnat i detta examensarbete.  
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I arbetet undersöks olika åtgärder av energieffektivisering i klimatskatskalet, för en representativ 
referensbyggnad i Galärens fastighetsbestånd. Den utvalda byggnaden är uppförd 1952 och 
innehåller bostäder och kontor. Den anses tidstypisk och representativ för både Galärens övriga 
bebyggelse från samma tidsera, samt för många byggnader i Luleå och hela Sverige. Detta eftersom 
den har en klassisk och populär utformning som återfinns på många platser; ett lamellhus uppbyggt 
med betongstomme och tegelfasad. Byggnaden har till största del inte heller genomgått någon större 
upprustning av klimatskalet tidigare, vilket gör den jämförbar med många andra byggnader från 
tidseran som befinner sig i samma situation. De utvalda åtgärderna är tilläggsisolering av 
vindsbjälklag, byte av fönster till lågenergifönster och tätning av otätheter runt dessa, en 
kombination av båda tidigare åtgärder (åtgärdspaket 1), tilläggsisolering av fasad och fönsterbyte, 
samt en kombination av alla tre åtgärder (åtgärdspaket 2). 

Examensarbetet är upplagt i tre delar. Först utförs en litteraturstudie för att få en djupare kunskap 
och förståelse för ämnet. Sedan undersöks energibesparingen av åtgärderna genom datorstödd 
energisimulering i IDA ICE och sist livscykelkostnaden (LCC) via nuvärdeskostnads- och 
återbetalningstidsberäkningar. Energisimulering har valts för att undersöka åtgärdernas 
energibesparing eftersom det är ett effektivt och smidigt verktyg för att beräkna och jämföra olika 
åtgärder. LCC har valts för att undersöka åtgärdernas kostnader eftersom det är av stor vikt för 
arbetets resultat att ta hänsyn till ekonomiska flöden hos åtgärderna genom hela deras livslängd. 
 

1.3 Avgränsningar 
För att säkerställa kvaliteten på arbetet inom tidsramen för ett examensarbete, undersöks endast 
energieffektivisering av byggnadens klimatskal. Det finns många andra möjliga 
energieffektiviseringsåtgärder kopplade till exempelvis ventilations- och värmesystem, 
egenproducerad el, mätningar hos brukare, vatten- och elbesparande utrustning m.m. Denna 
avgränsning tillåter en noggrann datorsimulering och ekonomisk analys av alternativen och 
möjligheten att ställa dem mot varandra. Avgränsningen görs också med förhoppning att kunna 
lämna över en stark och pålitlig rekommendation till företaget. En annan avgränsning som görs är att 
studera en utvald referensbyggnad och inte flera. Anledningen till detta är också att säkerställa 
arbetets kvalitet inom den givna tidsramen. Genom att välja en representativ referensbyggnad bör 
resultaten kunna användas för att uppskatta åtgärders effekt även på andra liknande byggnader. 
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2 Litteraturgenomgång 
 
Litteraturgenomgången genomförs för att få en djupare kunskap och förståelse för de ämnen 
examensarbetet rör, och en möjlighet att koppla resultaten till teori. Det första avsnittet behandlar 
bostadsbyggandet i Sverige 1945–1964 vilket inkluderar byggnadshistoria, konstruktion, design och 
bevarandekrav. Avsnittet redogörs framförallt för att förstå bakgrunden och omfattningen av de 
aktuella byggnaderna, hur de påverkat och påverkats av samhället, deras konstruktion och design 
samt hur de kan anses tidstypiska och värda att bevara. Det andra avsnittet behandlar byggnadens 
energianvändning och redogörs för att förstå dess systemperspektiv, energibalans och hur 
klimatskalet skyddar mot väder och vind och påverkar energianvändningen. Det tredje avsnittet 
beskriver energieffektivisering av klimatskalet. Avsnittet genomförs för att ge kunskap om vilka 
åtgärder som kan utföras, deras energimässiga och ekonomiska potential, föreskrifter och allmänna 
råd kring åtgärder samt vilka resultat tidigare studier visat. I avsnitt fyra, fem och sex behandlas de 
utvalda åtgärderna djupare för att erhålla framförallt teknisk kunskap kring dem. Avsnitt sju och åtta 
redogör för de valda verktygen energisimulering och livscykelkostnad för att skapa förståelse kring 
hur de fungerar och används i praktiken. 

2.1 Bostadsbyggandet i Sverige 1945–1964 
Detta arbete fokuserar på 
flerbostadshus i Sverige byggda under 
åren 1945–1964. Byggnadsperioden 
begränsas därmed av slutet av andra 
världskriget och starten av 
miljonprogrammet.  

Under perioden färdigställdes drygt 
850 000 lägenheter i flerbostadshus 
(SCB, 2017b). I figur 1 ses antal 
färdigställda lägenheter i 
flerbostadshus per år, där utvald 
tidsperiod är markerad i blått. Under 
samma period revs dock många äldre 
byggnader, vilket gör att nettotillskottet 
av lägenheter under tidsperioden är betydligt lägre.  

I bilaga 1 återfinns en ingående beskrivning av tidsperiodens byggnadshistoria. 

2.1.1 Konstruktion och design 
Enligt Nylander (2013) byggde man under 40-talet och början av 50-talet ofta naturanpassat och i 
lägre skala, exempelvis trevånings lamellhus som är ett viktigt kännetecken från denna era. Men 
byggandet förändrades sedan och man började istället bygga högre och bredare hus med större 
ingrepp på naturen (ibid).  

En vanlig byggnadstyp under perioden var lamellhus med betongstomme och fasad av tegel. En 
standardkonstruktion enligt Björk, Kallstenius, & Reppen (1983) beskrivs nedan. 

Takkonstruktion 
Takstegar av 5x12,5 cm reglar på c-c avstånd 1,2 m uppreglade på reglar 5x10 cm som är fästa upptill 
med laskar och nedtill på längsgående reglar mot vindsbjälklaget. Takstegarna är förankrade med 
armeringsjärn som gjutits in i bjälklaget. Taket består av 2,3 cm råspont med 2-lags papptäckning på 

Figur 1: Nyproduktion av flerbostadshus i Sverige 1938–2016 (SCB, 2017b) 
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underlagspapp. Takfoten är inklädd med plåt på internitskivor och längsgående läkt. 
Vattenavledande plåtbeslag är infäst över tegelbeklädnadens krön. 

Tak över balkong 
Förtillverkade betongplattor upplagda ovanpå sidoelementen och täckta med plåt dragen över 
kanten. 

Vindsbjälklag 
12 cm betongplatta med isolering av 12 cm mineralullsmatta och 3 cm mineralullsfilt med papp på 
ovansidan. 

Fönster 
Har kopplad inåtgående båge med separat ventilationsbåge på sidan. Fönsterdörrar vid balkonger är 
utåtgående. 

Yttervägg vid balkong 
0,9 cm eternit på 2,4x7 cm läkt och 1,2 cm asfaboard eller eternit på reglar 4,5x9,5 cm + mineralull 
9,5 cm. På insidan 1,3 cm plastfolierad gipsskiva. 

Balkong 
Förtillverkad platta av ca 10 cm betong med fall utåt i översidan. Förtjockande kantbalkar och 
utstickande armering gjuts in i bjälklaget. 4 cm isolering av korkskiva är ingjuten mellan betongpartier 
som täcker armeringsjärnen. Sidoelementen till balkongerna består av 16 cm betong med 
utstickande armering som gjuts in i de bärande mellanväggarna. Plattan är infäst i dessa sidoelement 
med två rostfria beslag på var sida. 

Yttervägg 
Alternativ 1: Beklädnad av ½-stens fasadtegel med luftspalt, internitskivor på 4,5x9,5 cm reglar med 
mineralull och 1,3 cm plastfolierade gipsskivor på insidan ovanför fönstren. Ovanför fönstren bär 
förtillverkade tegelskift. 5 cm mineralull mellan tegelmur och bjälklagskant. Vid gavlarna är hela 
bärande betongskivor gjutna innanför tegelfasaden. 
Alternativ 2: Beklädnad av ½-stens fasadtegel med luftspalt, mineralullsisolering och bakom detta 
murade lättbetongblock som fyller upp stommens ”fack”. Över fönstren ligger lättbetongbalkar. 
Alternativ 3: Enligt Tägil, Gustavsson, Bergkvist & Magnusson Staaf (2011) var även ytterväggar likt 
alternativ 2 men utan isoleringsskikt vanliga. Väggen bestod då av ½-stens fasadtegel, 2 cm luftspalt 
och 20 cm bakmur av lättbetongblock. Väggarna var ofta bärande i byggnader på upp till fyra 
våningar, medan de i högre hus med bärande betongstommar istället utgjorde utfackningsväggar. 

Bärande mellanväggar 
16 cm betong gjuten mot rumshöga väggformar på modulavstånd 3,6 respektive 3,9 m med 
våningshöjd 2,5 m. 

Våningsbjälklag 
16 cm betongplatta med stålglättad överyta. Träfiberplattor med golvbeläggning av linoleum eller 
plastmatta. I vardagsrum parkett på sandbädd.  

Bottenbjälklag 
15 cm armerad betongplatta på en bädd av 15–20 cm ytstabiliserande lättklinker och 5 cm 
grusavjämning. Plattan är förtjockad under mellanväggarna. Kantisoleringsblock av lättklinker 20x40 
cm är fastgjutna mot plattans kantbalk och ligger på betongbädd och lättklinker. 
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De flesta flerbostadshus från tidseran ventileras med självdrag, förstärkt självdrag eller mekaniskt 
frånluftssystem. Kravet var att ett reglerbart friskluftsintag skulle finnas i sovrummet, att skafferi 
eller matskåp skulle ha friskluftsintag och att kök och badrum utrustades med utsug. Vid mekanisk 
frånluftsventilation krävs utöver detta att bestämda luftmängder kan bortföras från bostadsrum, kök 
och badrum. De flesta av husen är uppvärmda via vattenradiatorer med termostatventiler, och har 
uppvärmningskällan fjärrvärme. (Blomsterberg & Edström, 2008) 
 
2.1.2 Tegelfasad och dess utmaningar 
Under 1950-talet kom tegel att alltmer bli ett renodlat fasadmaterial, till skillnad från tidigare 
användning som stommaterial. Då industrin anpassades till en storskalig byggnadsproduktion började 
man tillverka strängpressat tegel. Håltegel, som gav lägre vikt och något bättre isoleregenskaper, 
kunde även börja tillverkas på detta sätt. En vanlig konstruktion var tegelfasad med bakmur av 
lättbetongblock. För att förankra fasadmuren till bakmuren användes ombockade järnkramlor med 
bristfälligt korrosionsskydd. Kramlor sattes även mot bjälklagskanter och tvärgående betongväggar.  
(Tägil et al., 2011) 
 
Tegelfasader från tidseran står inför allvarliga problem kopplade till den ej korrosionsbeständiga 
armeringen och kramlorna som användes för infästning. Då en stor andel av dessa nu är gamla och 
sönderrostade finns en väsentlig risk för frostsprängning samt ras av fasader vid kraftig vind. Särskilt 
stor anses risken för ras vara vid högre hus. Enligt en kartläggning vid Lunds tekniska högskola finns 
det ca 80 miljoner kvadratmeter tegelfasad som på grund av dessa omständigheter med tiden 
riskerar att frostsprängas eller rasa. Det är ofta svårt att se med blotta ögat i vilket skick en fasad är. 
En fasad som ser helt felfri ut kan rasa i nästa storm. Därför rekommenderas det att man renoverar 
dessa tegelfasader ordentligt med renoveringskramlor, istället för att endast utföra kosmetisk 
renovering som håller några år. Kunskapen om problemen behöver öka hos fastighetsägare. 
Exempelvis bör man efterfråga åtgärder innan upphandling av riskbyggnader. (Carlsson, 2017) 

2.1.3 Bevarande av kulturhistoriskt intressanta byggnader 
Delar av byggnationen från tidseran kan anses vara kulturhistoriskt intressanta byggnader. Vissa av 
dessa kan därför inneha bevarandekrav i form av förbud mot vissa åtgärder eller rivning. 

Enligt Plan och bygglagen (PBL) kan särskilt värdefulla bebyggelseområden, byggnader, tomter och 
anläggningar ges ett förstärkt skydd via särskilda bestämmelser i kommunernas detaljplaner eller 
områdesbestämmelser. De kan skyddas genom förvansknings- eller rivningsförbud. Kommunerna 
ansvarar för bestämmelserna om skydd för att bevara bebyggelsen och områdenas kulturvärden. 
Bestämmelser kring skydd av kulturvärden föreskriver att utpekade delar eller egenskaper hos en 
byggnad eller anläggning ej får tas bort, förändras eller att de ska underhållas på ett särskilt sätt. 
Bestämmelserna kan innefatta exteriör och interiör, material, teknik och underhåll. Även särskilda 
arbetstekniker kan föreskrivas om det finns skäl för detta. Skyddsbestämmelser kan medföra 
merkostnader för fastighetsägaren som kan kräva ersättning för detta. Det är därför viktigt att de är 
tydliga. Även rivningsförbud, som gäller särskilda värdefulla byggnader eller byggnader som utgör en 
väsentlig del av ett värdefullt område, kan utlösa ersättning. (Boverket, 2014) 

För att beaktas som särskilt värdefull måste en byggnads värde vara så stort att dess bevarande anses 
utgöra ett allmänt intresse. Utöver monumentala och historiska byggnader gäller detta också 
byggnader och miljöer som visar upp olika tidsepoker eller drag från skilda sociala miljöer. Även om 
en byggnad i sig inte anses vara särskilt värdefull kan den ändå bli det genom samhörigheten i en 
byggnadsgrupp, kvarter eller liknande. En byggnad kan anses vara särskilt värdefull om den 
exempelvis; tydliggör tidigare samhällsförhållanden, representerar en numera sällsynt konstruktion, 
belyser tidigare arkitektoniska ideal, varit särskilt uppmärksammad i samtiden eller är en 
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kunskapskälla om äldre material och teknik. I begreppet särskilt värdefull ingår dock att den har få 
motsvarigheter som belyser samma förhållande. Detta måste bedömas både lokalt och regionalt. 
(Boverket, 2016) 

Förvanskningsbegreppet är inte särskilt väl definierat. Ett förvanskningsförbud innebär inte ett 
förändringsförbud utan endast att de särskilda egenskaper som gör byggnaden värdefull är skyddade. 
Åtgärder kan ändå oftast utföras om dessa värden är klarlagda och respekterade. Sakkunnig hjälp kan 
behövas för att göra detta. I några regeringsrättsdomar har förvanskning ansetts inträffa när; en 
väsentlig egenskap gått helt förlorad, åtgärder går ut över byggnadens och områdets särart och den 
genuina karaktären inte behålls eller att åtgärden inte är anpassad till byggnadens karaktär då 
byggnaden har en känslig kulturmiljöplacering. (Boverket, 2016) 

Eftersom fasaderna från byggnadseran har en stark tidskaraktär är det intressant att bevara dessa 
menar Blomsterberg och Edström (2008). Det är värdefullt för vår byggnads- och kulturhistoria att 
bevara fasadernas karaktär, färgsättning och materialstruktur. Vid en yttre tilläggsisolering finns stor 
risk att deras utseende och förhållanden förändras påtagligt. (ibid.). Johansson (2011) har i sitt 
examensarbete vid Luleå Tekniska Universitet undersökt hur flerbostadshus från 40–60-talen med 
tegelfasad påverkas av tilläggsisolering av ytterväggarna. Hon fann det svårt att hitta en lösning som 
är både estetiskt, ekonomiskt och tekniskt försvarbar.  

Utvändig tilläggsisolering är enligt Johansson (2011) och Sjöberg och Wichlay (2007) främst tekniskt 
försvarbar, då fuktskador i konstruktionen lättare undviks. Sjöberg och Wichlay (2007) menar även 
att köldbryggor kan minskas genom denna åtgärd. På grund av den stora förändringen i byggnadens 
karaktär kan den enligt Johansson (2011) dock inte alltid anses estetiskt försvarbar. Den kräver även 
en stor arbetsinsats, vilket gör den mindre ekonomiskt försvarbar (Sjöberg & Wichlay, 2007; 
Johansson, 2011). Invändig tilläggsisolering är ett alternativ då man inte vill förändra byggnadens 
fasad. Då fuktproblem lätt uppstår i en sådan konstruktion bör man enligt Sjöberg och Wichlay (2007) 
noggrant undersöka fuktförutsättningarna innan ingrepp. I deras studie framkom att en 
lättbetongskonstruktion maximalt kan isoleras med 120 mm invändig tilläggsisolering då 
diffusionsspärr används. Dock ökar köldbryggornas inverkan genom invändig tilläggsisolering (ibid.). 
Johansson (2011) betonar även en tredje lösning; hydrofobering. Hydrofobering innebär enligt 
författaren att teglet byts ut till impregnerat sådant. Kan man då hitta nytt tegel med samma struktur 
och kulör kan byggnadens karaktär delvis bevaras. Dock är inte energibesparingen lika stor som vid 
tilläggsisolering. (ibid.) 
 

2.2 Byggnadens energianvändning 
2.2.1 Byggnaden som system 
Då man behandlar tekniska eller fysikaliska system måste man tydligt definiera systemet och dess 
avgränsning (Abel & Elmroth, 2016). Vid beskrivning och dimensionering av en byggnads 
energianvändning är det enligt Elmroth (2015) särskilt viktigt att tydligt definiera vilka systemgränser 
som energiflöden passerar. Olika frågeställningar kräver olika användning av systemgränser (ibid.), 
och analysens syfte bestämmer därav hur systemgränsen väljs (Abel & Elmroth, 2016). Det är mycket 
viktigt att systemgränsen omsluter hela systemet och att man inte ändrar denna under arbetets 
gång. När man definierat systemet bör man enligt författarna därför göra klart för sig; 

• Vad man önskar studera 
• Vilka storheter som definierar detta 
• Vad som påverkar det 
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När systemgränsen är definierad måste man ta med alla energiflöden som passar denna gräns i 
beräkningen. Genom att arbeta med systemgränser och energiflöden på detta sätt kan man på ett 
relativt enkelt sätt ta fram den specifika energianvändning som krävs enligt BBR. För byggnader 
används vanligen systemgränserna apparaten, rummet och huset. (Elmroth, 2015) 

Systemgränsen ”huset” är en gräns 
som ligger utefter utsidan på 
byggnadens klimatskal. Innanför 
gränsen finns rummen, 
klimatstyrande system och 
betjänande system. Med 
klimatstyrande system menas de som 
upprätthåller önskat inomhusklimat, 
med hänsyn till uteklimat och 
verksamhet. Hit hör framförallt 
värme- och ventilationssystem och 
även kylsystem om något sådant 
finns. Med betjänande system menas 
de som behövs för att byggnaden ska fungera som tilltänkt, t.ex. som bostäder eller kontor. Hit hör 
exempelvis vatteninstallationer, belysning, el till apparater och hissar, teleutrustning med mera. 
Inom denna systemgräns tillförs el- och värmeenergi till både de klimatstyrande och de betjänande 
systemen. Systemgränsen beskriver byggnadens nettoenergianvändning och är till hjälp för att visa 
energiprestandan för en given verksamhet. Vid systemgräns ”huset” kan man även välja att lägga 
eventuella omvandlingsförluster för värme som produceras inuti huset, utanför gränsen. Detta är 
mycket praktiskt eftersom det gör att byggnader med olika uppvärmningssätt kan jämföras på ett 
rättvist sätt. I figur 2 visas en visuell förklaring av systemgränsen. (Elmroth, 2015) 

Systemgränsen ”huset” är inte densamma som den systemgräns för byggnaders energianvändning 
som är uppsatt enligt BBR. Enligt Elmroth (2015) är detta olyckligt på flera sätt. BBR:s systemgräns 
utgår istället från levererad energi till fastigheten. Verksamhets- och hushållsel plockas bort från den 
totala energianvändningen fastän deras värmetillskott indirekt påverkar byggnadens behov av värme 
och kyla. Omvandlingsförluster som sker av eventuell värmeproduktion inuti huset räknas med, 
medan exempelvis omvandlingsförluster vid fjärrvärme inte räknas med då de sker utanför gränsen. 
Egenproducerad el från exempelvis solceller räknas inte med i levererad energi. Dessa faktorer 
medför svårigheter vid jämförelser, då hus med olika uppvärmningsformer och elproduktion får helt 
olika energiprestanda. Det försvårar även för konsumenternas förståelse för innebörden av 
byggnadens redovisade energiprestanda. 

2.2.2 Byggnadens energibalans 
Energi används för en mängd olika ändamål i en byggnad för att balansera energiförluster av olika 
slag. Energianvändningen definieras enligt BBR som den energi som levereras för normalt bruk under 
ett normalår och som täcker behoven för uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsenergi och 
eventuell komfortkyla. Som tidigare nämnts ingår inte hushålls- eller verksamhetsel i BBR:s 
systemgräns för byggnaders energianvändning. Däremot medräknas värmeeffekten från dessa 
eftersom de påverkar inköpet av energi. (Petersson, 2012) 

För att från ett nettoenergibehov komma fram till byggnadens energianvändning, definierad enligt 
BBR, måste hänsyn tas till sättet som energin levereras på. Är det strömmande el-, värme och 
kylenergi direkt till byggnaden behöver ingen korrektion göras. Är det istället bränsle som levereras 
till byggnaden måste både dess energiinnehåll och omvandlingsförlust vid förbränning beräknas. 

Figur 2: Systemgränsen "huset" enligt Elmroth (2015) 
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Detta för att kunna bestämma hur mycket energi som måste levereras till byggnaden för att uppnå 
nettoenergibehovet. (Elmroth, 2015) 

I formeln för byggnadens specifika energianvändning enligt BBR ingår endast energifaktorer för 
uppvärmning, kyla, fastighetsel och tappvarmvatten (Elmroth, 2015). I byggnadens energibalans 
ingår istället energiförluster och energitillskott av olika slag som tillsammans utgör 
energianvändningen i högre detaljeringsgrad. Energianvändningen har enheten kWh/år. Formeln för 
byggnadens energibalans är enligt Petersson (2012); 

Qenergi = Qt + Qv + Ql + Qtvv + Qdr, el – Qvå – Qtillskott 

Qt = Transmissionsförluster inklusive köldbryggor 
Qv = Ventilationsförluster  
Ql = Luftläckageförluster (otätheter i klimatskärmen, vädring) 
Qtvv = Uppvärmning av tappvarmvatten 
Qdr, el = Fastighetsel för byggnadens behov 
Qvå = Värmeåtervinning (från exempelvis solceller och värmepumpar) 
Qtillskott = Tillskottsvärme (från exempelvis personer och hushållsapparater) 

Utöver dessa termer kan det förekomma energi för komfortkyla på grund av överskottsvärme på 
sommaren. Om kylsystem finns i byggnaden ska denna energi inkluderas i ekvationen. Beräkningen 
av Qenergi görs för ett normalår med normala utomhustemperaturer, avsedd temperatur inomhus och 
ett normalt brukande av varmvatten och vädring. Det är lämpligt att normalårskorrigera värdet för 
att göra det mer korrekt för jämförelser. (Petersson, 2012) 

Transmissionsförluster 
Transmissionsförluster är den värmetransport sker i kallt klimat inifrån och ut genom klimatskalet så 
snart det är varmare inne än ute (Abel & Elmroth, 2016). Ju större temperaturskillnad och ju sämre 
isolering av klimatskalet, desto större blir förlusterna (ibid.). Ett lufttätt och välisolerat klimatskal är 
därför enligt Elmroth (2015) den viktigaste förutsättningen för ett energieffektivt hus. 

Ventilationsförluster 
Ventilation är nödvändigt för ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat. Med 
ventilationsförluster menas de värmeförluster som uppkommer vid uppvärmning av uteluften som 
kommer in och sedan ventileras ut. Förlusterna kan reduceras med hjälp av värmeåtervinnande 
apparater som till viss grad återför ventilationsluftens värme. (Petersson, 2012). Enligt Abel & 
Elmroth (2016) bestäms ventilationsförlusten av utomhustemperaturen och hur mycket uteluft som 
måste värmas till rumstemperatur. Återvinner man värmen från ventilationsluften kan man täcka 
transmissionsförlusterna i mycket välisolerade hus (ibid.).  

Luftläckageförluster 
Luftläckage uppstår vid otätheter i klimatskärmen samt vid vädring (Petersson, 2012). Vädring är 
oftast mycket brukarbetingat och svårt att kvantifiera medan luftläckage direkt kan kopplas till hur 
tät klimatskärmen är (ibid.). Genom luftläckaget förs värme bort och en onödigt stor mängd uteluft 
måste värmas upp till rumstemperatur. Hur stort luftläckaget är hänger ofta ihop med vilket 
ventilationssystem som används. Vid självdrag måste otätheter finnas för att få in uteluft och att täta 
en sådan byggnad innebär stor risk för att ventilationen blir bristfällig. (Abel & Elmroth, 2016) 

Uppvärmning av tappvarmvatten 
Behovet av energi för uppvärmning av varmvatten varierar kraftigt och är beroende av brukarnas 
vanor (Petersson, 2012; Abel & Elmroth, 2016). Moderna disk- och tvättmaskiner kräver dock en 
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väsentligt mindre mängd varmvatten än äldre, ibland värms deras vatten endast upp via el direkt i 
maskinen. Även nyare duschblandare och andra armaturer minskar behovet. Uppvärmningen av 
tappvarmvatten är ofta något mindre under sommaren, och mer energi kan även krävas på vintern 
på grund av lägre temperatur i det kalla vattnet. (Abel & Elmroth, 2016) Enligt Elmroth (2015) kan 
användningen av varmvatten minska upp till 20 % genom installation av individuella mätare. 

Fastighetsel för byggnadens behov 
Byggnadens fastighetsel består enligt Petersson (2012) av exempelvis el till distributions- och 
reglerutrustning, fläktar, pumpar, motorer och belysning i allmänna utrymmen. Även el till 
gemensamhetsanläggningar så som tvättstugor, hissar, garage och källare ingår (Abel & Elmroth, 
2016). Storleken på fastighetselen styrs till stor del av hur de tekniska systemen utformas, vilken 
utrustning som väljs och hur anläggningarna sköts och brukas (ibid.). 

Värmeåtervinning 
Värmeåtervinning är energi som tillgodogörs från exempelvis solinstrålning, värmeväxlare, 
värmepumpar, solceller och solfångare (Petersson, 2012). Liksom tidigare nämnts kan värmepumpar 
reducera ventilationsförluster kraftigt. Värmeåtervinning kan enligt Abel och Elmroth (2016) även 
göras ur avloppsvattnet. Denna åtgärd spar dock endast en liten andel värme och är därför särskilt 
lämplig vid nybyggnation (Elmroth, 2015). 

Tillskottsvärme 
Med tillskottsvärme menas värme som under uppvärmningssäsongen avges från människor, 
apparater, belysning och tappvarmvatten (Petersson, 2015), (Abel & Elmroth, 2016). Under 
sommaren kan värmen enligt Abel och Elmroth (2016) istället vara en nackdel som leder till 
övertemperaturer. På grund av detta och av att tillskottsvärmen endast i begränsad utsträckning 
tillgodogör hela bostaden, bör utrustning med låg värmeavgivning väljas (ibid.) 

2.2.3 Byggnadens klimatskal 
Med byggnadens kilmatskal eller klimatskärm menas de byggnadsdelar som utgör gränsen mot 
uteluften. Ytterväggar, dörrar, fönster, tak och golv som genom marken gränsar mor de fria, och 
andra byggnadsdelar som gränsar mot ouppvärmda områden ingår. Klimatskärmens kvalitet 
bestämmer därmed hur stora transmissionsförlusterna och luftläckageförlusterna blir. En byggnad 
med en mycket välisolerad klimatskärm som är noggrant byggd behöver endast ett litet tillskott 
värmeenergi för att klara behovet av termisk komfort. Det är därför en grundsten till energieffektiva 
hus. Bygger man en god klimatskärm från början med ett långsiktigt perspektiv, är tekniken uthållig 
och kräver inget egentligt underhåll. (Abel & Elmroth, 2016) 

Klimatskalets eller klimatskärmens huvudsakliga uppgift är att erhålla en god inomhusmiljö utifrån 
funktionsmålen om låg energianvändning, rimlig miljöbelastning och god beständighet. Klimatskalets 
konstruktion av tak, väggar och grund måste skyddas mot klimat- och miljöpåverkan från både 
utomhusklimatet och inomhusklimatet för att uppfylla sina funktionskrav. De sex klimatskydden för 
en klimatskärm är mer eller mindre beroende av varandra. (Petersson, 2012) Dessa är; 

• Fuktskydd 
• Värmeskydd 
• Nederbördsskydd 
• Vindskydd 
• Luftläckageskydd 
• Tjälskydd 

Nedan beskrivs de sex typiska klimatskydden enligt Petersson (2012). 
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Fuktskydd – skydd mot vattenånga och vatten 
Fuktskyddet består av material eller materialskikt som omhändertar fuktbelastning i form av 
vattenånga och fritt vatten. Detta görs på ett sådant sätt så att fuktskador inte uppstår i 
konstruktionen och så att dess funktion inte äventyras på annat sätt. Exempelvis så att inte 
värmeisoleringseffekten påverkas av fuktigt värmeisoleringsmaterial. Fuktskyddet måste eliminera 
risken för skadlig påverkan av ångtransport och vattentransport. Detta kan göras genom exempelvis 
luft- och diffusionstäta skikt, god vattenavledning och att isolera på rätt sätt. 

Värmeskydd – skydd mot oönskad värmetransport 
Värmeskyddet består av värmeisolerande material i konstruktionen som tillsammans med de andra 
materialen ger tillräcklig värmeisoleringseffekt. Detta med hänsyn till önskad energihushållning och 
en hälsosam och komfortabel inomhusmiljö. Värmeskyddet måste minimera värmetransporterna 
genom ledning, strålning och konvektion. Detta kan göras genom att exempelvis försäkra god 
lufttäthet i konstruktionen, att isolera tillräckligt och homogent och att eliminera köldbryggor. 

Nederbördsskydd – skydd mot regn och snö 
Nederbördsskyddet är ett eller flera materialskikt på ytterväggar, yttertak och markkonstruktioner 
som tar hand om regn och snö så det inte skadar konstruktionen. Skyddet innebär att eliminera 
risken för skador genom att nederbörd tränger in i konstruktionen. Detta kan exempelvis göras 
genom vattentäta skikt, vindavledare, god avledning och dränering, och luft- och dräneringsspalt vid 
tåligt material. 

Vindskydd – skydd mot utomhusluftens påverkan i värmeisoleringsskikten 
Vindskyddet är materialskikt som motverkar påtvingade luftrörelser från vindtryck och därmed 
konvektionsvärmeförluster i isoleringsmaterialen. Vindskydd kan skapas genom att applicera 
vindskyddande material på ytorna av luftgenomsläppliga värmeisoleringsmaterial och att täta 
utvändiga fogar och otätheter mellan byggdelar och andra anslutningar. 

Luftläckageskydd – skydd mot inomhusluftens påverkan på konstruktionen 
Med luftläckageskydd eller bara lufttäthet menas att konstruktionen är lufttät med hänsyn till 
normala lufttrycksdifferenser. Då blir luftläckaget så litet att det inte medför någon konvektionsfukt 
från inomhusluften till de inre delarna av konstruktionen, och inga fuktskador uppstår. Lufttäthet 
skapas exempelvis genom att förse hela konstruktionens insida och skarvar med lufttäta skikt. 

Tjälskydd – skydd mot frost 
Tjälskyddet innebär att eliminera risken för byggnadsskador till följd av tjällyftning i marken. Detta 
kan göras genom att förse undergrunden med tillräcklig värme, minska värmeförlusterna från 
marken runt byggnaden med utkragande markisolering eller att grundlägga byggnaden på tjälofarlig 
mark eller frostfritt djup. 
 

2.3 Energieffektivisering av klimatskalet 
Det finns många metoder för energieffektivisering av flerbostadshus, exempelvis byggnadstekniska 
förbättringar av klimatskalet, anpassning och modernisering av värme- och ventilationssystem och 
elenergibesparing via utbyte till modern utrustning och belysning. Detta arbete fokuserar på 
förbättringar av klimatskalet. 

2.3.1 Föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer 
Elmroth (2015) förklarar att kraven i BBR vid ändring av en byggnad primärt omfattar den ändrade 
delen. Vid en omfattande ombyggnad omfattar dock kraven hela byggnaden. Följande är ett utdrag 
ur BBR 9:25 (2017) gällande krav på energihushållning vid ändring av byggnader. 
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9:9 Krav på energihushållning vid ändring av byggnader  
9:91 Allmänt  
Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt 
kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. Regler om ändring av 
byggnader finns också i avsnitt 1:22. Kraven på energihushållning ska tillämpas så att de övriga 
tekniska egenskapskraven kan tillgodoses och så att byggnadens kulturvärden inte skadas och att de 
arkitektoniska och estetiska värdena kan tas tillvara. Vid verifiering av kraven i 9:2 ska byggnadens 
energianvändning fastställas enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande 
av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår, BEN. (BFS 2016:13).  

Allmänt råd  
För att verifiera kravet på energihushållning kan, om inte de i avsnitt 9:2 angivna kraven på 
byggnadens primärenergital är uppfyllda, en genomgång behöva göras av vilka åtgärder som kan 
vidtas för att minska byggnadens energianvändning. Har en energideklaration upprättats i enlighet 
med lagen (2006:985) om energideklarationer kan det där finnas förslag på åtgärder för att förbättra 
byggnadens primärenergital. (BFS 2017:5).  

Ändring av byggnader får inte medföra att energieffektiviteten försämras, om det inte finns synnerliga 
skäl. Dock får energieffektiviteten försämras om byggnaden efter ändring ändå uppfyller kraven i 
avsnitt 9:2–9:6. (BFS 2011:26).  

Allmänt råd 
Synnerliga skäl kan vara när det krävs för att tillgodose andra tekniska egenskapskrav, till exempel en 
god inomhusmiljö. (BFS 2011:26). 

Huvudregeln är alltså att man vid omfattande renoveringar bör eftersträva energihushållningskraven 
för nybyggnad, men att krav på egenskaper så som god inomhusmiljö och fuktsäkerhet m.m. måste 
uppfyllas (Elmroth, 2015). Kravet på energiprestanda för nybyggnation av flerbostadshus i Luleå är 
enligt BBR 9:25 (2017) 127,5 kWh/m2Atemp och år i primärenergi. Vidare beskriver BBR 9:25 (2017) U-
värden för klimatskärmens byggnadsdelar som ska eftersträvas vid ändring, om inte de angivna 
kraven på primärenergital kan uppnås; 

9:92 Klimatskärm  
Uppfyller byggnaden efter ändring inte de i avsnitt 9:2 angivna kraven på primärenergital, ska vid 
ändring i klimatskärmen följande U-värden eftersträvas. (BFS 2017:5).  

Ui [W/(m2K)] 
Utak 0,13 
Uvägg 0,18 
Ugolv 0,15 
Ufönster 1,2 
Uytterdörr 1,2 

 (BFS 2011:26). 

BBR 9:25 (2017) ger även fler allmänna råd angående energieffektiviseringsåtgärder. Det 
rekommenderas att samordna flera åtgärder samtidigt i en byggnad och att efter åtgärderna 
injustera och driftoptimera tekniska system. Vid tilläggsisolering bör man även säkerställa 
uteluftstillförseln samt överväga hur byggnadens karaktär förändras för att se om man exempelvis 
behöver flytta fönstren utåt i fasaden. 

BeBo (Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) har också tagit fram 
rekommenderade energikrav för byggnaders och delsystems prestanda. Dessa rekommendationer är 
hårdare än BBR:s ovannämnda, och finns till för att stötta byggherrar som önskar uppnå bättre 



12 
 

energiprestanda i sina ändrings- och ombyggnadsprojekt. I tabell 1 visas BeBos rekommendationer 
på U-värden i klimatskärmen; (Blomsterberg, 2017) 

Tabell 1: BeBos rekommendation på byggnadsdelars U-värden vid ändring av byggnad 

Rekommenderade U-värden för byggnadsdelar vid ändring av byggnad 
Ui [W/(m2K)] 
Utak 0,10 
Uvägg 0,13 
Ugolv 0,13 
Ufönster 0,80 
Uytterdörr 0,80 

 

2.3.2 Möjliga åtgärder 
I tabell 2 nedan listas möjliga energieffektiviseringsåtgärder i byggnadens klimatskal, där innehållet 
hämtats från Blomsterberg och Edström (2008), Elmroth (2015), Tommerup och Svendsen (2006) 
samt Janson, Berggren och Sundqvist (2008).  
 
Tabell 2: Åtgärder för att förbättra byggnadens klimatskal 

Åtgärd i klimatskalet Exempel på teknisk lösning 
 

Tilläggsisolering av vindsbjälklag  
(framförallt vid kallvind) 

Lösull eller mineralullsskivor. 

Tilläggsisolering av tak  
(framförallt vid inredd vind) 

Mineralullsskivor. 

Tilläggsisolering av fasad Rivning av befintlig fasad, komplettering med 
fasadskiva i mineralull eller cellplast samt ev. 
vindskydd, uppbyggnad av ny fasad/puts. 

Tilläggsisolering av grund 
 

Mineralullsskivor. 

Tätning av otätheter Framförallt nya tätningslister och drevning 
runt fönster och ytterdörrar. 

Byte av fönster till lågenergifönster 
(t.ex. U-värde < 1 W/m²°K) 

Byte av hela fönstret eller tilläggsisolering av 
befintligt tvåglasfönster i gott skick. 

Byte av entrédörrar till lågenergidörrar                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Byte av hela dörren. 

 
 

2.3.3 Åtgärder med hög energibesparingspotential 
Flertalet studier visar att det finns stor potential att energieffektivisera befintligt bestånd av 
flerbostadshus, i vissa fall ända upp till regeringsmålet på 50 % (Liu et al., 2014; Tommerup & 
Svendsen, 2006; Jagemar & Pettersson, 2009; Blomsterberg & Edström, 2008; Janson et al., 2008). 
Dock betonar Jagemar och Pettersson (2009), att det är svårt att mäta och utvärdera Sveriges 
byggnadssektors totala utsläppsminskningar genom energieffektivisering. En stor del av 
utsläppsminskningarna sker utanför landets gränser i form av en minskad elproduktion (ibid.). 

I flerbostadshus uppnår man enligt Abel och Elmroth (2016) ofta bästa energibesparing för åtgärder 
som minskar byggnadernas värmeförluster. Detta uppnås genom att minska transmissionsförluster 
via förbättrad isolering av klimatskärmen och luftläckageförluster genom täta otätheter i 
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klimatskärmen (ibid.). Även Elmroth (2015), Tommerup och Svendsen (2006) och Kungliga 
ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), 2012) anger att förbättringar av värmeisoleringen i klimatskalet 
är de mest effektiva åtgärderna för äldre flerbostadshus. Då det gäller tätning mot luftläckage är det 
ofta dörrar och fönster som behöver åtgärdas. (Abel & Elmroth, 2016) 

Att tilläggsisolera vinden och byta ut omoderna fönster är enligt Abel och Elmroth (2016) de mest 
effektiva åtgärderna för att minska transmissionsförlusterna genom klimatskärmen. Även Tommerup 
och Svendsen (2006) och IVA (2012) anger dessa två åtgärder som några av de mest effektiva. Liu et 
al. (2014) och Blomsterberg och Edström (2008) anger fönsterbyte som en av de mest 
energibesparande åtgärderna och Janson et al. (2008) och de Vasconcelos, Pinheiro, Cabaço, & 
Manso (2016) anger tilläggsisolering av vind/tak. 

Vid gamla hus med ytterväggar med mycket höga U-värden anser Abel och Elmroth (2016) att det 
även kan vara ett bra alternativ att tilläggsisolera dessa. Flera andra studier anger dock 
tilläggsisolering av ytterväggar som ett alternativ som kan ge stor energibesparing utan att nämna 
några särskilda U-värden (Liu et al., 2014), (Tommerup & Svendsen, 2006), (Blomsterberg & Edström, 
2008), (IVA, 2012), (Janson et al., 2008). 

I tabell 3 nedan förtydligas vilka åtgärder i klimatskalet som de granskade studierna och böckerna 
uttrycker vara de mest effektiva för energieffektivisering av äldre flerbostadshus. Värt att notera är 
att denna värdering endast gäller potentialen av energibesparing genom åtgärderna, och att 
kostnadsaspekten inte tas hänsyn till.  

Tabell 3: Värdering av åtgärders energibesparingspotential 

Åtgärd i klimatskalet Presenteras som mycket effektiv av 
Tilläggsisolering av vind/tak Abel och Elmroth (2016), Tommerup och 

Svendsen (2006), IVA (2012), Janson et al. 
(2008) samt de Vasconcelos, et al. (2016) 

Byte av fönster till lågenergifönster Abel och Elmroth (2016), Tommerup och 
Svendsen (2006), IVA (2012), Liu et al. (2014) 
samt Blomsterberg och Edström (2008) 

Tilläggsisolering av yttervägg/fasad Liu et al. (2014), Tommerup och Svendsen 
(2006), Blomsterberg och Edström, (2008), IVA 
(2012) samt Janson et al. (2008) 

Tätning av otätheter i klimatskal Abel och Elmroth (2016) 
 
 

2.3.4 Ekonomisk potential för åtgärder och vikten av samordning 
Energieffektivisering innebär allt som oftast minskade uppvärmningskostnader för fastighetsägaren, 
men eftersom olika åtgärder har olika livscykelkostnader är de mer eller mindre lönsamma. 
Kumbaroğlu och Madlener (2012) och de Vasconcelos et al. (2016) konstaterar dock att det är mer 
lönsamt att genomföra klimatskärmsförbättrande åtgärder än att vänta eller inte göra någon åtgärd 
alls. 

Jansson et al. (2008) beskriver att det ofta är svårt att finansiera enskilda åtgärder endast med den 
förväntade energikostnadsbesparingen. De byggnadstekniska åtgärderna författarna tar upp som 
enskilt ekonomiskt lönsamma är tilläggsisolering av vindsbjälklag och tilläggsisolering av grundbalk. 
Även Tommerup och Svendsen (2006) belyser isolering av vindsbjälklag som den mest lönsamma 
enskilda åtgärden. Blomsterberg och Edström (2008) listar isolering av vindsbjälklag som ofta lönsam 
för fastighetsägaren tillsammans med en rad andra åtgärder.  
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Många andra energieffektiviseringsåtgärder beräknas vara lönsamma då de utförs antingen i 
samband med renovering, och/eller som del i ett åtgärdspaket tillsammans med andra mer 
lönsamma åtgärder. Denna ekonomiska och ofta även energimässiga synergieffekt beskrivs som 
eftersträvansvärd i flertalet studier (IVA, 2012; Jansson et al., 2008; Blomsterberg & Edström, 2008; 
de Vasconcelos et al., 2016; Elmroth, 2015; Jagemar & Pettersson, 2009). Enligt IVA (2012) kommer 
över 1,5 miljoner lägenheter behöva renoveras fram till 2050. Kan man då samtidigt 
energieffektivisera samt kombinera åtgärder finns potentiellt goda ekonomiska förutsättningar 
(ibid.). Tommerup och Svendsen (2006) betonar vikten av energirenovering av äldre flerbostadshus 
då även andra positiva sidoeffekter uppnås, så som förbättrat inomhusklimat och ökat 
fastighetsvärde. Därför torde energieffektivisering vara attraktivt för fastighetsägare även vid längre 
återbetalningstider på exempelvis 30 år (ibid.). Det innebär enligt författarna även en minskad 
potentiell sårbarhet av stigande energipriser och ett minskat beroende av jordens energiresurser. 

Trots att många energieffektiviseringsåtgärder är lönsamma inom sin analyserade livslängd är det 
enligt Tommerup och Svendsen (2006) ändå litet som genomförs i samband med större renovering. 
Detta beror framförallt på brist på attraktiva finansieringsmöjligheter och premiering av billiga 
lösningar av företagsledningar, och delvis även på brist på lämpliga tekniklösningar (ibid.). IVA (2012) 
beskriver att fastighetsetsägare verksamma i ekonomiskt svaga regioner i Sverige ibland kan ha svårt 
att få finansiering till åtgärder även fast de är lönsamma. Det skulle behövas något slags stöd till 
dessa, då en renovering och social förbättring av vissa bostadsområden också kan leda till 
samhällsekonomiska besparingar (ibid.). Enligt Tommerup och Svendsen (2006) finns det däremot 
inga stora ekonomiska eller teknologiska barriärer för energieffektivisering, utan den största 
anledningen till att inte fler väljer att energieffektivisera är brist på kunskap och intresse. 

2.3.5 Resultat från tidigare studier 
Nedan följer några resultat från liknande tidigare studier där energieffektiviseringsåtgärder för 
flerbostadshus från tidseran simulerats i datorprogram. I vissa av studierna gjordes även enklare 
ekonomiska analyser. 

I ett examensarbete vid Lunds Tekniska Högskola av Burman och Persson (2008), simulerades 
åtgärder för tre flerbostadshus i Helsingborg, byggda 1953. Byggnaderna är femvåningslamellhus 
inklusive källare och vindsvåning, med stomme av betong och ytterväggar i lättbetong och tegel. 
Simuleringen av tilläggsisolering av vindsbjälklag och fasader sänkte byggnadernas genomsnittliga 
specifika energianvändning med 16 kWh/(m2år). Återbetalningstiden genom simple-payback 
metoden beräknades till 14 år för vindsbjälklagsisoleringen och 15 år för fasadisoleringen. 

Gilchrist och Larsson (2017) undersökte i sitt examensarbete vid Linnéuniversitetet åtgärder för två 
flerbostadshus i Ljungby, byggda 1958. Även dessa är 5-våningslamellhus inklusive källare och 
vindsvåning, med betongstomme och ytterväggar av lättbetong och tegel. Genom simulering i 
programvaran energiberäkningar uppskattades energibesparingen för fönsterbyte och 
tilläggsisolering av vindsbjälklag till mellan 27 och 33 kWh/(m2år). Återbetalningstiden genom simple-
payback metoden beräknades till 15 år för vindsbjälklagsisoleringen och 22 år för fönsterbytet. 

Vid Mälardalens Högskola utförde Risborn och Olofsson (2009) ett examensarbete om 
energieffektiviseringsåtgärder för två flerbostadshus i Västerås, byggda 1963. Byggnaderna är 
trevåningslamellhus i betong och lättbetong. Simuleringarna gav en energibesparing på 6 kWh/(m2år) 
för tilläggsisolering av vinden, 24 kWh/(m2år) för fönsterbyte och 27 kWh/(m2år) för tilläggsisolering 
av ytterväggar och källare. Det bör dock noteras att mycket tjock tilläggsisolering av ytterväggar och 
källare använts; 200–300 mm. 
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Simulering Skellefteå 
(1954) 

Oja (2016) kom vid liknande studier av ett flerbostadshus från 1954 i Skellefteå fram till en 
energibesparing på 15 kWh/(m2år) för fönsterbyte, 5 kWh/(m2år) för tilläggsisolering av vindsbjälklag 
och 21 kWh/(m2år) för en kombination av åtgärderna. Edlund (2014) studerade ett flerbostadshus i 
Karlstad från 1964 och uppnådde en energibesparing på 10 kWh/(m2år) för tilläggsisolering av 
ytterväggar och 7 kWh/(m2år) för fönsterbyte. 

Ovanstående fem studier är examensarbeten med datorsimuleringar. I ett verkligt exempel som tas 
upp av Blomsterberg och Edström (2008) i en studie vid Lunds Tekniska Högskola erhölls ännu högre 
energibesparingar. Exemplet visar ett flerbostadshus i Malmö från 1946, där tilläggsisolering av 
ytterväggarna minskade dess energianvändning med 30 kWh/(m2år). I tabell 4 nedan ses de tidigare 
studiernas resultat i form av energibesparing för åtgärderna. 

Tabell 4: Energibesparing för åtgärder i tidigare studier 

  Åtgärd (besparing i energianvändning kWh/(m2år), (%)) 
Ort 
(byggnadsår) 

Studie Tilläggsisolering 
källare 

Tilläggsisolering 
Ytterväggar 

Tilläggsisolering 
Vind 

Fönsterbyte 

Västerås 
(1963) 

Simulering 27 (21 %) 6 (4 %) 24 (19 %) 

Helsingborg 
(1953) 

Simulering  16 (14 %)  

Ljungby (1958) Simulering   27–33 (13–17 %) 
5 (3 %) 15 (9 %) 

21 (13 %) 
Karlstad 
(1964) 

Simulering  10 (8 %)  7 (5 %) 

Malmö (1946) Verklig 
mätning 

 30 (17 %)   

 

2.4 Tilläggsisolering 
2.4.1 Isoleringsmaterial 
Värmeisoleringsmaterial är porösa och innehåll en stor andel luft eller annan gas som medför den 
isolerande förmågan. De vanligaste isoleringsmaterialen idag är mineralull (stenull och glasull) och 
cellplastmaterial av olika sorter. (Petersson, 2012). Enligt Blomsterberg och Edström (2008) är dessa 
två material även vanligast vid tilläggsisolering. PIR är enligt Takcentrum (u.å.) ett ännu mer 
högpresterande modernt isoleringsmaterial. Cellulosabaserade material är ytterligare ett 
isoleringsalternativ beskriver Petersson (2012). 

Mineralull 
Mineralull är ett samlingsbegrepp för stenull och glasull med liknande egenskaper. Materialens 
densitet varierar beroende på utformning och användningsområde. För väggisolering är den ca 20–
50 kg/m3 och för tak- och grundskivor ca 100–150 kg/m3, ibland ända upp till 200 kg/m3 för täta 
skivor. Både sten- och glasull kan även framställas som lösullsisolering för t.ex. vindsbjälklag. 
Glasullslösull sjunker dock ihop något efter applicering, varför man lägger på ett påslag. Mineralull är 
både luft- och ånggenomsläpplig och dess värmeledningsförmåga ligger vanligtvis på ca 0,036 W/mK. 
(Petersson, 2012) Moderna fasadskivor i glasull har dock värmeledningsförmåga på ned till 0,030 
W/mK (ISOVER, 2018b). En nackdel med mineralull är enligt Thormark (1998) den mycket 
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energikrävande materialtillverkningen. Den går att återvinna men även denna process kräver stora 
mängder energi (ibid.). 

Cellplast 
Cellplast är ett samlingsbegrepp för isoleringsmaterialen expanderad styrencellplast (EPS), 
extruderad styrencellplast (XPS) och polyuretancellplast (PUR). Materialen innehåller luft-eller 
gasfyllda celler. De är lufttäta och har liten ånggenomsläpplighet. Densiteten är ca 20–40 kg/m3 och 
värmeledningsförmågan ca 0,026–0,036 W/mK. Den lägsta värmeledningsförmågan återfinns hos 
PUR-cellplasten som har celler fyllda med värmeisolerande gas. (Petersson, 2012) 
Nackdelarna med cellplast är enligt Thormark (1998) oljeanvändningen, den energikrävande 
tillverkningsprocessen samt arbetsmiljöriskerna vid tillverkningen. 

PIR 
PIR är ett av dagens mest högpresterande isoleringsmaterial som främjar energibesparing med 
minimal ytanvändning. Materialet anges vara det mest kostnadseffektiva vid nybyggnation och kunna 
minska energianvändningen med 50 % vid tilläggsisolering av fasader på befintliga hus. Det tillverkas i 
skivor anpassade för väggar, tak eller golv, i skumformat och i sandwichpaneler. PIR har en 
värmeledningsförmåga på 0,022 W/mK. (Takcentrum, u.å.a; Takcentrum, u,å.b; Takcentrum, u.å.c) 

Cellulosa 
Cellulosabaserade isoleringsmaterial är tillverkade av träråvara eller returpapper. Eftersom de är 
hygroskopiska tål de en del fukt. De behöver dock vanligtvis skyddas kemiskt mot brand och röta. 
(Petersson, 2012) 
 

2.4.2 Tilläggsisolering av vindsbjälklag 
Att tilläggsisolera taket eller vindsbjälklaget på ett äldre flerbostadshus är en åtgärd som både anses 
ge hög energibesparing och vara lönsam för fastighetsägaren, se underavsnitt 2.3.3 och 2.3.4. Enligt 
Petersson (1983) beror detta på att vinds- och takbjälklagen är lättåtkomliga jämfört med övriga ytor 
och även för kraftiga isoleringstjocklekar endast kräver en relativt liten arbetsinsats. Dessutom 
menar författaren att det är ekonomiskt att tilläggsisolera med tjockare isolering än exempelvis 100 
mm, vilket även medför större energibesparing. Även Lundstedt (2005) beskriver att tilläggsisolering 
av vindsbjälklaget är den mest lönsamma tillämpningen av tilläggsisolering. 

Utförande 
Följande beskrivning av tiläggsisolering gäller för kalltak. Ett exempel på kalltak är sadeltak med 
oinredd vind. I ett kalltak förs värmeflödet som kommer genom det isolerade vinsbjälklaget bort 
genom ventilerad luftspalt eller genom att vindsutrymmet ventileras. Därför blir värmeflödet genom 
yttertaket endast mycket litet och förmår exempelvis inte att smälta snö på taket i någon större 
utsträckning. Även inkommande fukt från byggnaden förs bort med ventilationsluften. En viss risk för 
fuktskador uppkommer för ventilerade kalltak vid kalla, klara vinternätter. Ventilationsluften kan då 
bilda kondens på insidan av yttertaket. (Petersson, 1983) 

Om vindsutrymmet i kalltaket är tillgängligt för isoleringsarbete och inte innehåller inredd 
bostadsyta, är det enligt Petersson (1983) lämpligt att isolera i eller ovanpå vindsbjälklaget. Finns det 
bostadsutrymmen i vindsvåningen isolerar man på samma sätt ovanpå dessa, tillsammans med 
isolering av stödbensvägg och snedtaksdel (ibid.). 
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Om det finns befintligt golv i vindsutrymmet beskriver Andersson, Fant, Landfors, During och 
Södergren (2009) att man måste börja med att bryta upp detta. På sådant sätt undviks luftfickor i 
tilläggsisoleringen som försämrar isolerförmågan (ibid.). Den befintliga isoleringen inspekteras sedan; 
är den oskadd av fukt eller mögel kan den enligt Andersson et al. (2009) ligga kvar under den nya. 
Petersson (1983) beskriver att detta är vanligast vid tilläggsisolering. Den befintliga isoleringen av 
exempelvis sågspån, slagg eller mineralull kompletterar då den nya som läggs ovanpå (ibid.). Det är 
därför enligt Petersson (1983) viktigt för den totala isoleringsförmågan att undvika luftspalter även i 
den gamla isoleringen. 

Efter att den gamla isoleringen jämnats ut fyller man på med nytt isoleringsmaterial i form av lösull 
eller skivor (Andersson et al., 2009), (Petersson, 1983), (Rosengren & Elgered, u.å.), (Swedisol, u.å.). 
Fördelarna med lösull är enligt Petersson (1983) ett enklare produktionsförande då man kan spruta 
in det i konstruktionen med aggregatet på marken utanför, en enklare hantering på vinden samt att 
man får en god utfyllnad runt hinder som kan utgöra köldbryggor. Även Andersson et al. (2009) 
betonar dessa fördelar. Man måste dock applicera lösullen med viss marginal för att kompensera för 
ofrånkomlig ihopsjunking och luftrörelser i toppskiktet (Petersson, 1983).  

Hur tjock tilläggsisolering som är lämpligt är diskuterbart. Enligt Swedisol (u.å.). bör man om 
möjlighet finns isolera så att ca 500 mm total isolering i vindsbjälklaget uppnås. I tabell 5 nedan ses 
isoleringsföretagets rekommendationer på tillägsisoleringstjocklek för några typer av befintlig 
isolering och byggnadens placering i landet. 

Tabell 5: Rekommenderad tilläggsisolering för vindsbjälklag (Swedisol, u.å.) 

Befintlig isolering Rekommenderad 
tilläggsisolering södra Sverige 

Rekommenderad 
tilläggsisolering norra Sverige 

150 mm spån 400 mm 500 mm 
150 mm spån + 30 mm 
mineralullsmatta 

350 mm 450 mm 

150 mm mineralull 300 mm 400 mm 
 

Andersson et al. (2009) beskriver dock att en total isoleringstjocklek på 500 mm kan vara svår att 
uppnå då man måste ta hänsyn till utrymmets storlek och risken för fuktproblem. Enligt Lundstedt 
(2005) är en tjocklek på 350 mm tilläggsisolering av modernt isoleringsmaterial fullt tillräckligt. 

Fukt och ventilation 
Petersson (1983) beskriver att en förändring av en byggnadsdels värmeisoleringsegenskaper även 
påverkar dess fuktegenskaper. Före en tilläggsisoleringsåtgärd måste man därför noggrant studera 
dess påverkan på konstruktionens byggnadsfysikaliska förhållanden (ibid.). 

Då en kallvind tilläggsisoleras medför det att byggnadsdelarna utanför isoleringen hamnar i ett 
kallare klimat än tidigare. Då luften ovanför isoleringen blir kallare, medan fukttillskottet genom 
skiktet kvarstår, ökar vindsluftens relativa ånghalt. Detta ökar risken för fuktskador så som mögel, 
röta och svamp. De byggnadsdelar som ligger under tilläggsisoleringen hamnar dock i ett varmare 
klimat vilket är mer gynnsamt för konstruktionen. (Petersson, 1983) 

För att undvika fuktskador vid tilläggsisolering är det mycket viktigt att upprätthålla god ventilation 
av kallvinden. Detta görs vanligen genom att behålla en ventilerad luftspalt närmast yttertaket; skivor 
monteras mellan takstolarna för att den inte ska tilltäppas av isoleringen. (Andersson et al., 2009), 
(Petersson, 1983), (Lundstedt, 2005), (Rosengren & Elgered, u.å). Luftspalten får dock inte bli alltför 
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bred, då det enligt Andersson et al. (2009) och Lundstedt (2005) i sådana fall kan komma in fuktig luft 
utifrån som kan kondensera mot taket vid kalla, klara nätter.  

Man kan även täta konstruktionen med en diffusionsspärr mot dess varma sida. Petersson (1983) 
rekommenderar detta medan Andersson et al. (2009) menar att det vid god ventilation inte är 
nödvändigt. Att täta vindsbjälklaget vid alla genomföringar och takluckor med exempelvis mjukfog 
brukar räcka enligt författarna. Även materialval är viktigt för att förhindra fuktproblem. Man bör 
enligt Rosengren och Elgered (u.å.) undvika cellplast då detta isoleringsmaterial låser in fukt. 
Använder man hygroskopiska cellulosabaserade material istället för mineraull beskriver Lundstedt 
(2005) att huset får bättre förutsättningar att ta hand om fukt. Författaren anser då inte att någon 
diffusionsspärr behövs, men en ångroms så som en vindduk kan vara hjälpsam. 

Andersson et al. (2009) och Rosengren och Elgered (u.å.) rekommenderar att man efter utförd 
tilläggsisolering regelbundet kontrollerar vinden så att inga fuktskador uppstått. 
 

2.4.3 Tilläggsisolering av fasad 
Att tilläggsisolera fasaden på ett äldre flerbostadshus är en åtgärd som anses ge hög energibesparing 
och framförallt vara lönsam för fastighetsägaren vid renovering eller som del i ett åtgärdspaket, se 
underavsnitt 3.2.3 och 3.2.4. Några ytterligare fördelar med åtgärden är enligt Bärtås (2017) att den 
är underhållsfri, bidrar med ökad inomhuskomfort och lägre bullernivå samt höjer värdet på 
byggnaden. Nackdelarna som författaren listar är att det är en kostsam och omfattande åtgärd, och 
att byggnadens yttre kan förfulas då fasaden flyttas utåt i förhållande till fönster och takfot. 

Utförande 
Flera författare rekommenderar en utvändig tilläggsisolering av ytterväggarna på grund av den 
fukttekniska ogynnsamheten i och med invändig tilläggsisolering (Mattson, 2013), (Bärtås, 2013), 
(Elmroth, 2015). Det är också fördelaktigt enligt ISOVER (2018a) då den befintliga konstruktionen får 
en något högre temperatur. Följande beskrivning gäller utvändig tilläggsisolering av fasad.  

Den vanligaste arbetsmetoden är enligt Bärtås (2017) att riva befintlig fasad, montera vindskydd, 
montera fasadisolerskivor på stommen och sedan bygga en ny fasad. Författaren beskriver att en 
vanlig tjocklek på tilläggsisolering är 100 mm. ISOVER (2018a) rekommenderar en total 
isoleringstjocklek på 200–300 mm i en yttervägg efter tilläggsisolering. 

Träfasader är enligt Bärtås (2013) enklare och mer ekonomiska att tilläggsisolera än putsade eller 
teglade fasader. För en tegelfasad måste grundmuren som fasaden står på ofta utökas, och en helt 
ny fasad med luftspalt och tegel byggas upp. Ett enklare alternativ är då, om man kan tänka sig att 
ändra fasadens utseende, att ersätta teglet med tjock puts istället. Dock är denna konstruktion mer 
utsatt för fuktproblem. (Bärtås, 2013) 

Ventilationsproblem 
Vid tilläggsisolering av fasader i äldre flerbostadshus förhindras till stor del luftläckaget genom 
ytterväggarna. Många av dessa byggnader utan tilluftssystem är beroende av luftläckaget som bidrar 
till en god luftväxling. Därför är det av stor vikt att man noggrant undersöker byggnadens 
luftflödesförutsättningar innan ett sådant ingrepp görs. (Mattson, 2013) (Elmroth, 2015) Om 
luftflödet blir för lågt via tilläggsisolering löses problemet på bästa sätt genom att samtidigt installera 
ett modernt ventilationssystem med värmeåtervinning; FTX (Abel & Elmroth, 2016). 
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2.5 Fönsterbyte 
Att byta ut fönstren på ett äldre flerbostadshus till lågenergifönster, är en åtgärd som anses ge hög 
energibesparing och framförallt vara lönsam för fastighetsägaren vid renovering eller som del i ett 
åtgärdspaket. Se underavsnitt 3.2.3 och 3.2.4. Flertalet referenser beskriver att värmeflödet genom 
äldre fönster ofta är stort och att de därför utgör ett naturligt energieffektiviseringsobjekt (Hee et al., 
2015; Cuce & Riffat, 2015; Olsson-Johnsson & Ekstrand-Tobin, 2011; Elmroth, 2015). Dessutom har 
de stor inverkan på det termiska inneklimatet och komforten för brukarna (ibid.). Brown, Olsson och 
Malmqvist (2014) betonar dock att även fast åtgärdens energibesparingspotential för en fastighet är 
hög, är inte den totala minskningen i energianvändning lika anmärkningsvärd. Detta beror enligt 
författarna framförallt på att bland annat materialproduktionen kräver mycket energi.  

2.5.1 Fönstertyper 
Olsson-Johnsson och Ekstrand-Tobin (2011) beskriver att fönstrens främsta uppgift är att släppa in 
dagsljus, ge möjlighet till utsikt, och uppfylla tekniska krav så som isoleringsförmåga, regntäthet, och 
bullerskydd. De är också en viktig arkitektonisk detalj i en fasad (ibid.). 

I Sverige har man sedan lång tid tillbaka använt tvåglasfönster. Före 1920 hade de dubbla enkelbågar 
där den yttre öppnades utåt. De inre bågarna var då lösa och kunde sättas upp på fönstrets insida 
under vintern. Under 1920-talet började man använda kopplade fönster, där ytter- och innerbågen är 
ihopkopplade. Kopplade fönster kan konstrueras både som inåt- och utåtgående. Detta var den 
vanligaste fönstertypen fram till 70-talet, då man började använda treglasfönster för att spara energi. 
De första treglasfönstren hade ofta tre kopplade bågar. Idag har de istället antingen en båge med 
treglas isolerruta eller en båge med tvåglas isolerruta och en båge med enkel glasruta. (Olsson-
Johnsson & Ekstrand-Tobin, 2011) 

2.5.2 Isoleringsförmåga och ny teknik 
En isolerruta består av sammanfogade glasrutor där mellanrummet innehåller luft eller gaser så som 
krypton eller argon (Olsson-Johnsson & Ekstrand-Tobin, 2011), (Elmroth, 2015). Elmroth (2015) 
beskriver att dessa gaser har betydligt lägre värmekonduktivitet än luft och därför förbättrar 
fönstrets värmemotstånd i hög grad. Trä har enligt Olsson-Johnsson och Ekstrand-Tobin (2011) under 
lång tid varit det vanligaste materialet för karmar och bågar. Idag kombineras det dock ofta med en 
utvändig aluminiumbeklädnad och det tillverkas också fönster helt i metall och plast (ibid.). Enligt 
Elmroth (2015) utgjorde i äldre fönster glaset den värmetekniskt svagaste delen av fönstret och träet 
i karm och båge den bättre. Men i dagens fönster med modern teknik är det oftast tvärtom, särskilt 
vid karm och/eller bågar av metall (ibid.). Elmroth (2015) beskriver vidare att små fönster med större 
andel karm därför får sämre total värmeisoleringsegenskap än stora. 

Glas- och fönstertekniken har enligt Elmroth (2015) utvecklats kraftigt under de senaste decennierna. 
Utöver gasfyllnaden i isolerglaset förses glasytorna ofta med tunna lågemissionsskikt som förändrar 
ytornas strålningsegenskaper kraftigt (ibid.). Olsson-Johnsson och Ekstrand-Tobin (2011) beskriver att 
lågemissionsskikten består av tunna skikt av metall eller metalloxider som sätts direkt på glaset eller 
på en plastfilm på glaset. Syftet är enligt författarna att få stor reflektion på den långvågiga 
temperaturstrålningen, vilket gör att värmeförlusterna genom fönstret minskar. 

Genom att använda glas med gasfyllda isolerskikt och lågemissionsskikt kan fönster med låga U-
värden åstadkommas (Elmroth, 2015), (Olsson-Johnsson & Ekstrand-Tobin, 2011). I tabell 6 nedan 
anges ungefärliga U-värdesintervall för olika fönsterkonstruktioner. 
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Tabell 6: Ungefärliga U-värdesintervall för olika fönsterkonstruktioner (Olsson-Johnsson & Ekstrand-Tobin, 2011) 

Ungefärliga 
U-värden (W/(m²K)) 

Vanligt glas Glas med ett 
lågemissionsskikt 

Glas med två 
lågemissionsskikt 

+ luft + gas + luft + gas 
Tvåglasfönster 2,4 - 2,6 1,5 - 1,7 1,3 - 1,5 1,5 - 1,7 1,3 - 1,5 

Treglasfönster 1,8 - 2,1 1,2 - 1,6 1,1 - 1,5 1,0 - 1,4 0,8 - 1,2 
 

Olsson-Johnsson och Ekstrand-Tobin (2011) beskriver att fönster med U-värde kring 1,3 W/(m²K) 
marknadsförs som standardfönster. Då denna källa är sju år gammal kan siffran ha sjunkit något. Vid 
undersökning av fönstertillverkares hemsidor verkar standard nu ligga kring 1,1 W/(m²K) (Elitfönster, 
u.å. Trarydfönster; u.å. Mockfjärds, 2018; Ekstrands, u.å.). Enligt Energikontoret Skåne (2010) finns 
en energimärkning på fönster från A till G där A är bäst. Klassningen baseras på U-värdet och 
författarna rekommenderar klass A på 0,9 W/(m²K).  

Vid ändring i en byggnad anger BBR 9:25 (2017) ett rekommenderat U-värde på fönster på 1,2 
W/(m²K) medan BeBo (Blomsterberg, 2017) rekommenderar 0,8 W/(m²K), se underavsnitt 3.2.1. Det 
bör också noteras att ett fast fönster erhåller bättre energiegenskaper än ett öppningsbart, där 
bågen gör att mer energi leds ut (Energikontoret Skåne, 2010). Man bör därför överväga om alla 
fönster måste gå att öppna (ibid.). 

Enligt Olsson-Johnsson och Ekstrand-Tobin (2011) kan ett kallt fönsterglas upplevas som obehagligt, 
särskilt om skillnaden mellan glastemperatur och inomhustemperatur överstiger 5 °C. Innerglasets 
temperatur påverkas både av utomhustemperaturen och av glasets U-värde, där ett lägre U-värde 
isolerar bättre och ger en högre temperatur (ibid.). I tabell 7 nedan anges en ungefärlig yttemperatur 
mitt på fönstrets innerglas då inomhustemperaturen är 20 °C. 

Tabell 7: Ungefärlig yttemperatur mitt på fönstrets innerglas då inomhustemperaturen är 20 °C 

U-värde på glas (W/(m²K)) Lufttemperatur ute 
-10 °C -20 °C 

3,0 8,5 4,5 
2,0 12,0 9,5 
1,3 15,0 13,0 
1,0 16,0 15,0 

 

Rezaei, Shannigrahi och Ramakrishna (2017) beskriver att ny fönsterteknik med s.k. smarta, passiva 
och aktiva fönster är under utveckling i och med framstegen inom modern glasningsteknik. Ny 
fönsterteknik inkluderar enligt Hee et al. (2015) elektrokroma, termokroma och fotokroma glas som 
på olika sätt reglerar hur mycket ljus de släpper in. En annan teknik som istället medför bättre 
isoleringsegenskaper är att fylla isolerrutan med vakuum (ibid.). Enligt Cuce och Riffat (2015) kan då 
ett U-värde på 0,40 W/(m²K) nås för glaset, men kassetten behöver vara 70 mm. Författarna 
beskriver att även aerogel-glasning är på ingång och kan komma att dominera marknaden i framtiden 
med U-värden för glaset på ca 0,30 W/(m²K). 

2.5.3 Efter fönsterbytet 
Då fönstren i en byggnad bytts ut till lågenergifönster är det enligt Olsson-Johnsson och Ekstrand-
Tobin (2011) mycket viktigt att man injusterar värmesystemet. Annars kan minskningen i 
energianvändning utebli (ibid.). SBUF och VVS Företagen (u.å.) förklarar att detta beror på att den 
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tidigare injusteringen då inte längre gäller vilket enligt Energibyrån (u.å.) grundar sig i att byggnadens 
värmebehov förändras.  

ör att undvika för hög temperatur inomhus på sommaren kan man enligt Energikontoret Skåne 
(2010) behöva montera solavskärmning på södersidan, exempelvis markiser. Carletti, Sciurpi och 
Pierangoli (2014) markerar att solavskärmning under sommaren bidrar både med ett behagligare 
termiskt inomhusklimat och avlastning för eventuella kylningssystem. 

Energikontoret Skåne (2010) beskriver att det med energieffektiva fönster och god ventilation inte 
bör uppkomma någon kondens på insidan av fönstren. Dock kan det enligt författarna uppstå 
utvändig kondens vid klara och fuktiga nätter då glasytan kyls. Denna kondens är inte på något sätt 
skadlig utan visar enbart att fönstret är just energieffektivt (ibid.). 
 

2.6 Tätning av otätheter i klimatskalet 
Att täta otätheter i klimatskalet rekommenderas framförallt då det är en relativt enkel åtgärd för att 
sänka byggnadens energianvändning och förbättra inomhusklimatet (Abel & Elmroth, 2016), (Liu et 
al., 2014). Blomsterberg och Edström (2008) presenterar även åtgärden som mycket lönsam. Enligt 
Abel och Elmroth (2016) behöver tätningen mot luftläckage i äldre byggnader framförallt åtgärdas 
runt fönster och dörrar. Jansson et al. (2008) beskriver att det i flerbostadshus från tidsperioden 
uppkommit många otätheter både i skarvar mellan prefabricerade byggdelar och där 
tätningsmaterial åldrats och sprickor bildats. Runt fönster är otätheterna vanligtvis störst (ibid.). 

Blomsterberg och Edström (2008) beskriver att man runt fönster utför ny drevning mellan karm och 
båge och sätter nya tätningslister. Dörrar kan också tätas på liknande vis. Elmroth (2015) menar dock 
att det är svårt att identifiera exakt vart otätheterna finns och rekommenderar en tryckprovning för 
att konstatera hur stort luftläckage byggnaden har. 

Samtliga författare betonar vikten av att inte lufttäta en äldre byggnad utan att först noggrant 
undersöka konsekvenserna som sker i luftflödet. Detta eftersom många flerbostadshus från 
tidsperioden endast ventileras via självdrag eller frånluftssystem och är beroende av ett visst 
luftläckage genom klimatskalet. Vid tätning och tilläggsisolering kan därför krävas att man även 
installerar ett modernt ventilationssystem, företrädesvis med värmeåtervinning (Abel & Elmroth, 
2016). Om ett nytt ventilationssystem installeras vill man däremot uppnå så hög lufttäthet som 
möjligt för att uppnå bästa effekt med små ventilationsförluster (Elmroth, 2015), (Liu et al., 2014). 

 

2.7 Energisimulering av byggnader 
2.7.1 Vad är energisimulering? 
Med energisimulering av byggnader menas enligt Altan, Padovani och Hashemi (2016) användning av 
datormjukvara för att förutspå en byggnads energiprestanda. Coakley, Raftery och Keane (2014) 
beskriver att energisimulering kan vara ett värdefullt verktyg inom både byggnadsdesign och 
optimering, då det kan användas för många syften. Några exempel är att förutspå energiprestanda, 
utvärdera energibesparande åtgärder och även att utföra dagsljusstudier och studier av termisk 
komfort (Altan et al., 2016), (Coakley et al., 2014). 

En typisk energisimuleringsmodell har inmatningar för data så som klimat, utrustning, klimatskal, 
brukare, belysning, uppvärmnings-, kylnings- och ventilationssystem med mera. Modellen genererar 
utdata i form av förutspådd energiprestanda och inomhusklimat. De flesta programvaror har också 
inmatningsmöjlighet för energipriser och kan därigenom förutspå energikostnader. (Altan et al., 
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2016) Några vanliga programvaror för energisimulering är IDA Indoor Climate and Energy (ICE), VIP 
Energy, Ecotect Analysis, Green Building Studio, EnergyPlus och TRNSYS. 

En simulering av en byggnads energianvändning kan inte ge exakta resultat i enlighet med en 
byggnads uppmätta värden. Därför utförs ofta en kalibrering av modellen mot uppmätta data. Med 
detta menas att modellens olika indata justeras så att den förutspådda energianvändningen bättre 
matchar med den uppmätta. (Reddy, 2006) (Mustafaraj, Marini, Costa & Keane, 2014) Enligt Elmroth 
(2015) bör energisimuleringen tillåtas ha en avvikelse på högst 10 % från uppmätta värden. Då finns 
det goda förutsättningar för att göra rimliga beräkningar av olika åtgärders effekt (ibid.). 
 

2.7.2 Fördelar och nackdelar 
Byggnadsdesign 
Den största fördelen med energisimulering inom design är möjligheten att förutspå 
energianvändning och testa prestanda av och samstämmighet mellan olika alternativ. Det är till stor 
hjälp för att nå minimumkrav i energianvändning, kan assistera viktiga ekonomiska analyser och 
användas för att uppskatta potentialen till miljöbedömningscertifiering. Energisimulering kan stötta 
designprocessen från konceptuell design, till detaljerad design, och till brukarfasen. Verktyget 
förespråkar koordination genom tidig integration av arkitektonisk och installationsteknisk design, 
vilket har en positiv inverkan på designfasen. (Altan et al., 2016), (Yang & Becerik-Gerber, 2015) 

Altan et al. (2016) listar också några nackdelar med energisimulering inom design. Felaktig eller 
otillräcklig modellering kan leda till missvisande resultat och överkomplex modellering kan leda till 
höga kostnader och ej meningsfulla resultat. Det finns också en risk för att energisimuleringar 
berövar arkitekter och ingenjörer deras byggnadstekniska kunskaper och förståelse. Denna risk 
uppstår framförallt om energisimuleringar används blint utan att förstå de fysikaliska processerna. 

Tid och kostnad 
Då det gäller tids- och kostnadsaspekten för energisimulering är åsikterna delade. Tre artiklar som 
granskats menar på att en nackdel med verktyget är att det är alltför tids- och kostnadskrävande 
(Zhao & Magoulès, 2012; Mustafaraj et al., 2014; Bazjanac, 2008). Enligt Mustafaraj et. al (2014) och 
Zhao och Magoulès (2012) krävs mycket tid och detaljerade data även för erfarna användare. 

Altan et al. (2016) menar istället att kostnadsbesparingarna som kan uppnås genom energisimulering 
kan rättfärdiga dyra konsultkostnader. Genom konsekvensanalysen som möjliggörs genom 
energisimulering kan man bestämma vilket alternativ som har lägst energianvändning och därmed 
energikostnad. Man kan även genom en kompletterande LCC bestämma vilket alternativ som har 
lägst livscykelkostnad och välja det minst kostsamma. Författarna menar på att denna process kan 
spara mycket pengar. De betonar dock att eventuella konsultkostnader för energisimulering måste 
baseras på projektets storlek och komplexitet. 

Precision och pålitlighet 
Energisimulering har uppenbara svårigheter gällande precision och pålitlighet. Även fast metoden 
anses vara ”best practice” inom analys av byggnadsprestanda (Clarke, 2001), (Mustafaraj et al., 
2014), finns stora skillnader mellan dess resultat och uppmätta byggnadsvärden (Coakley et al., 
2014), (Mustafaraj et al., 2014), (Yang & Becerik-Gerber, 2015). Zhao och Magoulès (2012) och Altan 
et al. (2016) menar att de omfattande antaganden som måste göras i ingångsvärdena gör resultaten 
osäkra. En energisimuleringsmodell inkluderar enligt Royapoor och Roskilly (2015) endast en 
begränsad och förenklad del av vad som egentligen är en variation av dynamiska, probabilistiska och 
stokastiska faktorer. Detta leder till osäkerhet och inkorrekthet (ibid.). 
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En stor osäkerhet inom energisimulering är enligt Altan et al. (2016) och Royapoor och Roskilly (2015) 
brukarbeteendet. Även fast dessa baseras på idealiserade antaganden beror många andra 
parametrar på dem (ibid.). Peeters, De Dear, Hensen, och D’haeseleer (2009) beskriver en annan 
osäkerhet i och med programvarornas definition av termisk komfort. Denna baseras ofta på 
konventionella teorier som inte tar in vissa viktiga effekter, och behöver därför uppdateras med nya 
algoritmer. Altan et al. (2016) beskriver att även förenkling av byggnadsfysiska och 
konstruktionsmässiga detaljer leder till osäkerheter. Klimatfilerna som används i programmen 
baseras på data som uppmätts i åtminstone tjugo år, vilket leder till osäkerheter till följd av 
klimatförändringarna (ibid.). 

Som tidigare nämnts kalibreras ofta en energisimuleringsmodell för att få mer godtagbara resultat. 
Men kalibreringsprocessen är enligt Coakley et al. (2014), Mustafaraj et al. (2014) och Yang och 
Becerik-Gerber (2015) också problematisk på grund av osäkerheter och icke standardiserade 
arbetssätt. Mustafaraj et al. (2014) menar att för att genomföra en riktig kalibrering måste de 
framräknade värdena och de uppmätta dynamiskt matchas över ett års tid. Detta gör 
kalibreringsprocessen utmanande (ibid.). Kalibreringen beskrivs av Yang och Becerik-Gerber (2015) 
som överparametriserad. Ett stort antal faktorer som representerar komplexa samband måste 
specificeras och justeras, och dessa kan inte alltid hittas på grund av spårningssvårigheter (ibid.). 

Användbarhet 
Yang och Becerik-Gerber (2015) beskriver fördelarna med energisimulering jämfört med platsförsök. 
Man kan utvärdera byggnads- och systemprestande när detta vore olägligt i verkligheten. Det är inte 
heller inkräktande för brukarna. En annan fördel är enligt författarna att man kan kontrollera och 
testa faktorer som är okontrollerbara i verkligheten, så som väder. Ett stort hinder i användbarheten 
för energisimulering är enligt Clarke (2001), Nguyen, Reiter och Rigo (2014) samt Bazjanac (2008) 
avsaknaden av standardiserade metoder för bedömning av datat. 

2.7.3 IDA Indoor Climate and Energy (ICE) 
IDA ICE är ett verktyg för byggnadssimulering av energianvändning, luftkvalitet och termisk komfort. 
Det täcker många områden, så som integrerade luftflödes- och termiska modeller, CO2- och 
fuktberäkningar med mera. Den första versionen av programvaran släpptes 1998. (Kalamees, 2004). 
Den nuvarande versionen, IDA ICE 4.8 släpptes i januari 2018 (EQUA Simulation AB, 2018). 
Programvaran marknadsförs och distribueras av det svenska företaget EQUA Simulation AB (ibid.). 
Den utvecklades enligt Kalamees (2004) av institutionen för installationsteknik, Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH) och Stiftelsen tillämpad matematik. De matematiska modellerna i IDA ICE 
utvecklades av KTH och Tekniska Högskolan i Helsingfors (ibid.).  

Byggnadsmodellen i IDA ICE är uppbyggd av zoner som separeras från varandra och från uteklimatet 
genom vardera zons skal (tak, väggar och golv). Skalet definieras av zonens geometri, materiallager 
och egenskaper. Det kan innehålla öppningar, dörrar, fönster och läckor. Olika slags uppvärmnings-, 
kylnings-, ventilations- och belysningssystem kan kopplas till zonerna. Värmekällorna kan utgöras av 
uppvärmnings- och/eller kylningssystemet, ventilationssystemet, klimatskalet, direkt solljus genom 
fönster, läckor och köldbryggor, brukare, belysning och utrustning. Fuktkällorna kan utgöras av 
brukare, utrustning, ventialtionssystem, klimatskal och rumsskal, läckor och andra zoner. (Kalamees, 
2004) 

IDA ICE finns tillgänglig i tre olika användarnivåer; wizard, standard och avancerad. Wizard är den 
simplaste nivån, där användaren begränsas till en viss sorts studie och uppskattning. Wizard-
gränssnittet kallas IDA Early Stage Building Optimization (ESBO). Användaren kan här välja mellan att 
utföra en simulering eller att föra vidare data till nästa nivå; standardnivån.  
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I standardnivån, vilken är nivån som används i denna studie, ges användaren större frihet i att 
faktiskt designa en byggnadsmodell. Här definieras geometri, material, kontrollerande inställningar, 
laster m.m. på så sätt att den bör vara enkel att hantera för de flesta ingenjörer. Grundstegen 
beskrivs även i en uppstarts-guide och det finns en hjälpmeny tillgänglig som beskriver hur man 
bygger en byggnadsmodell i standardnivån. Figur 3 nedan visar den generella byggnadsfliken i 
standardnivån. (EQUA Simulation AB, 2013) 

 

Figur 3: Den generella byggnadsfliken i standardnivån av IDA ICE (EQUA Simulation AB, 2013, använd med tillstånd) 

I den avancerade nivån är simuleringsmodellen inte längre definierad i fysiska termer utan istället i 
kopplade komponenter som definieras av ekvationer. Alla ekvationer, parametrar och variabler kan 
granskas. Användaren kan ändra kopplingsstrukturen mellan de olika komponenterna. (EQUA 
Simulation AB, 2013) 

 

2.8 Livscykelkostnadsanalys (LCC) 
2.8.1 Vad är LCC? 
Woodward (1997) beskriver livscykelkostnaden av ett objekt som summan av allt kapital som 
används i anslutning till det, från tillverkning till användning och slutet av dess användbara liv. 
Livscykelkostnaden för en fysisk produkt börjar därmed när anskaffningen först påtänks och slutar 
när produkten tas ur bruk för disposition eller omplacering (ibid.). 

Spickova och Myskovaa (2015) förklarar att huvudmålet med LCC-analys är att optimera 
livscykelkostnaderna av en tillgång eller ett investeringsprojekt utan att förlora dess prestanda. Enligt 
författarna är LCC-synsättet framförallt lämpligt för projektledning, styrning och utvärdering av 
investeringsprojekt. Woodward (2017) menar också att målet med LCC är att optimera kostnaderna 
för att anskaffa, äga och driva fysiska tillgångar genom deras användbara liv. Detta görs genom att 
identifiera och kvantifiera alla signifikanta kostnader och intäkter som ingår inom den tidsramen 
(Woodward, 2017), (Spickova & Myskovaa, 2015). 

Woodward (1997), Elmroth (2015) och Kishk et al. (2003) betonar alla att LCC främst lämpar sig för 
att jämföra olika alternativ och kunna välja det med lägst kostnad över dess livslängd. 
Upphandlingsmyndigheten (2017a) beskriver att LCC är en metod som på detta sätt kan användas 
som beslutsunderlag för ett företag att fatta långsiktigt ekonomiskt goda beslut. Enligt Elmroth 
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(2015) kan man inte genom LCC egentligen avgöra om en investering är lönsam eller ej. Däremot kan 
man avgöra om den är mer eller mindre lönsam jämfört med andra investeringar. Då det gäller 
energieffektivisering beskriver Elmroth (2015) att man dock kan avgöra om det är lönsammare att 
genomföra en åtgärd eller att avstå från det. LCC är också hjälpsamt för att jämföra två 
energieffektiviseringsåtgärder (ibid.). 

Kishk et al. (2003) betonar vikten av att ta hänsyn till att pengars värde förändras över tid. En summa 
pengar idag har inte samma värde som samma summa pengar i framtiden. Därför kan alternativ 
endast jämföras på rättvis grund om tidsvärdet av de ekonomiska flödena beaktas. (ibid.). Några 
vanliga beräkningsmetoder för LCC är enligt Schade (2007) simple-payback, discount-payback, 
nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden, internräntemetoden och nettosparmetoden. 

2.8.2 Fördelar och nackdelar 
Utöver tidigare nämnda fördelar så som möjlighet till goda ekonomiska beslut och rättvisa 
jämförelser listar Upphandlingsmyndigheten (2017b) flera andra fördelar med LCC; 

- Metoden ger en ökad medvetenhet om en investerings totala kostnad för hela 
organisationen 

- Ger en ökad medvetenhet om vilka resurser som krävs för att genomföra en god 
affär, inklusive avtal och uppföljning 

- Ger bättre långsiktig förutsägbarhet för ekonomi och resursanvändning 
- Kan identifiera kostnadsdrivande faktorer och ger möjlighet till förbättringar 
- Kan stärka samarbetet och kommunikationen i organisationen 
- Kan öka marknadskunskapen i organisationen 
- Kan bidra till att uppnå mål i organisationen 

Några nackdelar med LCC är enligt Upphandlingsmyndigheten (2017b); 

- Svårigheter att tydligt identifiera vad de olika kostnadsparametrarna innehåller. 
Kostnader riskeras då att dubbelräknas eller beräknas felaktigt. 

- Det finns en risk för att kalkylen blir för optimistisk, eftersom det är svårt att förutse 
vissa framtida kostnader. Det är därför viktigt att utföra en känslighetsanalys för att 
undersöka vad som händer om parametrar förändras. 

- Beräkningarna blir osäkrare vid längre tidsperspektiv 

2.8.3 Ekonomiska parametrar och annan data 
Woodward (1997) beskriver att kostnadsdatat som krävs för en LCC-analys inkluderar dels 
initialkostnader och dels framtida kostnader så som drift-, underhålls- och reparationskostnader, 
utbyteskostnader, restvärde m.m. Kishk et al. (2003) menar att även skatter och kostnader för 
utebliven användning av exempelvis en fastighet bör tas med. För en byggnadsrelaterad LCC behövs 
även fysiska byggnadsdata, brukardata och prestandadata (ibid.). 

Nedan beskrivs några viktiga ekonomiska och tidsmässiga parametrar. 

Initialkostnader 
Enligt Woodward (1997) består dessa kostnader av inköpskostnader, finansieringskostnader samt 
installations-/inkörnings-/upplärningskostnader. Författaren beskriver att inköpskostnaderna kan 
uppskattas genom kostnadsförslag från återförsäljare. Initialkostnadskategorin inkluderar alla 
kostnader kopplade till köp och driftsättning av en produkt (ibid.) Enligt Kishk et al. (2003) ingår för 
ett projekt även utvecklingskostnader så som design och andra tjänstemanskostnader och för ett 
byggprojekt byggkostnaderna. 
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Livslängd 
Woodward (1997) beskriver uppskattad livslängd av en investering som en betydande faktor i en 
LCC-analys. Fem typer av möjliga livslängder är definierade enligt författaren; funktionell livslängd, 
fysisk livslängd, teknologisk livslängd, ekonomisk livslängd och social/rättslig livslängd. 
Upphandlingsmyndigheten (2017c) menar att livslängden av en produkt i en LCC-analys bör baseras 
på hur länge den faktiskt ska användas; nyttjandetiden. Eftersom vald livslängd spelar en stor roll i 
utfallet av en LCC-analys ger en kortare livslängd större vikt åt initialkostnaderna och en längre 
livslängd större vikt åt drift- och underhållskostnaderna (ibid.). 

Analysperiod 
Det kan vara svårt att definiera en lämplig analysperiod för en byggnadsrelaterad investering. Man 
bör dock ta hänsyn till den ekonomiska och funktionella livslängden, samt hur länge produkten är 
avsedd att användas. Hursomhelst rekommenderas inte att använda en mycket lång analysperiod. 
Det beror på att ju längre in i framtiden man analyserar, desto större risk innebär de antaganden som 
görs idag. Dessutom påverkar inte kassaflöden som diskonteras för en lång tidsperiod rankningen 
mellan alternativ till lika hög grad. (Kishk, 2003) 

Diskonteringsränta 
I flertalet LCC-metoder diskonteras samtliga framtida intäkter och kostnader till dagens värde för att 
kunna jämföra olika alternativ (Upphandlingsmyndigheten, 2017c). Woodward (1997) menar därför 
att valet av en lämplig diskonteringsränta är avgörande i en LCC-analys. En hög diskonteringsränta 
brukar gynna alternativ med låg kapitalkostnad, kort livslängd och hög återkommande kostnad, 
medan en låg diskonteringsränta brukar ha motsatt effekt (ibid.). 

Upphandlingsmyndigheten (2017c) beskriver att varje organisation sätter sin egen 
diskonteringsränta, som generellt ska spegla organisationens kapitalkostnad. Det är vanligt att 
använda internräntan (den procentuella lönsamheten för en investering) som diskonteringsränta, 
men man bör komma ihåg att dessa egentligen inte är desamma (ibid.). Enligt Woodward (1997) är 
de mest populära valen av diskonteringsränta följande; 

- Den nuvarande eller förväntade låneräntan som organisationen måste betala 
- Internräntan som skulle kunna förväntas av att utlåna pengar men som nekas 

organisationen genom behovet av att finansiera sina egna projekt 
- Den lägsta låneräntan för ett ekonomiskt solitt och väletablerat företag 
- En diskonteringsränta på 4 % vid en låg inflationsränta, då en låg inflation kan anses 

ha ett stabilt samband med realräntan 

Woodward (1997) menar att lämplig diskonteringsränta skiljer sig mycket mellan företag och 
behöver bestämmas av en professionell revisor. Enligt Upphandlingsmyndigheten (2017c) är det 
viktigt att den tas fram genom ett medvetet val och att man sedan är konsekvent och transparent 
med vilken ränta som används. 

Drift- och underhållskostnader 
Driftkostnaderna av en tillgång inkluderar arbete, material och utgifter (Woodward, 1997). Dessa 
uppskattas både genom både förutspående och erfarenhet av liknande tillgångars prestanda (ibid.). 
Kishk et al. (2003) beskriver att även energikostnad, städning och försäkringar kan ingå i 
driftkostnaderna. Underhållskostnaderna består enligt Woodward (1997) av arbete, material, 
bränsle, utrustning och köpta tjänster. Underhåll kan vara regelbundet planerat sådant, oplanerat på 
grund av felaktigheter, eller större renoveringsarbeten (ibid.). 
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Utbyteskostnader 
Utbyteskostnader utgörs enligt Kishk et al. (2003) av kostnader då något enskilt element med kortare 
livslängd än tillgångens livslängd behöver bytas ut för att tillgången ska fungera optimalt. 

Skatter 
Enligt Kishk et al. (2003) är det även viktigt att ta med skatter i en LCC-analys. 

Kostnader för utebliven användning 
Dessa kostnader uppstår enligt Kishk et al. (2003) exempelvis då en byggnad inte kan användas fullt 
ut medan åtgärder pågår, vilket leder till minskade hyresintäkter. 

Restvärde 
Restvärdet är enligt Kishk et al. (2003) det kvarstående värdet på tillgången efter livslängdens slut. 
Det beräknas enligt författarna som differensen av återförsäljningsvärdet och eventuella 
avfallshanteringskostnader. Hur livscykeln i analysen definieras avgör om restvärdet skall inkluderas 
ej. Definieras livscykeln som till dess att produkten tas ur bruk men inte vad som händer sedan 
inkluderas det ej. Men definieras den som till dess att företaget gjort sig av med produkten 
(återvinning, återförsäljning…) bör det inkluderas. 

2.8.4 Känslighetsanalys 
Woodward (1997) beskriver att eftersom en LCC är beroende av uppskattningar och antaganden 
finns det alltid en viss grad av osäkerhet i analysen. En känslighetsanalys låter enligt författaren och 
Upphandlingsmyndigheten (2017d) därför organisationen undersöka olika scenarion för att analysera 
riskerna av en investering.   

Några osäkerheter i en LCC-analys är enligt Woodward (1997) följande; 

- Skillnader mellan uppmätt och verklig prestanda på system och delsystem som 
påverkar drift- och underhållskostnaderna 

- Förändringar i driftsförhållandena på grund av förändrad användning 
- Framtida tekniska framsteg som möjliggör lågprisalternativ och därmed förkortar 

den ekonomiska livslängden av tillgången 
- Förändringar i prisnivå för en huvudresurs så som energi eller arbetskraft 
- Felaktigheter i uppskattningar av samband, priser på resurser och inflation 

Nedan beskrivs några parametrar som med fördel kan ändras i en känslighetsanalys. 

Diskonteringsränta 
Upphandlingsmyndigheten (2017d) rekommenderar känslighetsanalyser med både lägre och högre 
diskonteringsränta. Man kan med fördel göra två analyser med lika många högre/lägre 
procentenheter, t.ex. för en använd diskonteringsränta på 4 % göra känslighetsanalyser för 2 % och 6 
% diskonteringsränta (ibid.). 

Drifts- och underhållskostnader 
Flera faktorer kan ändras vid en känslighetsanalys över drifts- och underhållskostnad. För en 
byggnadsrelaterad LCC kan man enligt Upphandlingsmyndigheten (2017d) exempelvis ändra 
energipriserna. Även här rekommenderas en analys av högre och en av lägre priser än förväntat 
(ibid.). Woodward (1997) rekommenderar även att variera underhållstillfällen och/eller kostnad. 

Livslängd och restvärde 
Eftersom tillgångens livslängd är en faktor som påverkar livscykelkostnaden i hög grad kan även 
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denna varieras i en känslighetsanalys (Upphandlingsmyndigheten, 2017d). Detsamma gäller 
restvärdet som ofta är en osäker parameter (ibid.). 

2.8.5 Nuvärdesmetoden 
Nuvärdesmetoden är enligt Spickova och Myskovaa (2015) den mest använda metoden för LCC-
analyser. Kishk et al. (2003) beskriver att metoden presenterar pengasumman som måste investeras 
idag för att möta alla framtida ekonomiska krav genom tillgångens livslängd. Vid en jämförelse är det 
alternativ med lägst nuvärdeskostnad bäst (ibid.). Enligt Schade (2007) diskonteras i metoden varje 
års kassaflöde till dagens värde. Fördelen med metoden är enligt henne att den tar hänsyn till 
tidsvärdet av pengar och använder all tillgänglig data. En nackdel är dock att den bara kan användas 
för jämförelser då alternativen har samma livslängd (ibid.). För åtgärder med olika livslängder bör 
man enligt Kishk et al. (2003) istället använda annuitetsmetoden. 

Beräkningsformel för nuvärdet (Kishk et al., 2003): 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑟𝑟𝑟𝑟) = 𝐶𝐶0 +  ∑ 𝐶𝐶𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑇𝑇
𝑡𝑡=1  där C0 = Inititialkostnad 

                                  Ct = Kassaflöde över perioden t 
                                    r = Diskonteringsränta  
                                    t = Antal tidsperioder 

2.8.6 Simple-payback-metoden 
Simple-payback är en ekonomisk beräkningsmetod för LCC som enligt Schade (2007) visar hur lång 
återbetalningstiden för en investering är. Vid jämförelse av alternativ är det alternativ med kortast 
återbetalningstid fördelaktigast. Simple-payback är mycket förenklad och tar inte hänsyn till ränta 
eller inflation vilket gör den lämplig endast för grövre uppskattningar. (Schade, 2007) 

Beräkningsformel för simple-payback: 

Å𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟 (å𝑟𝑟) = 𝐼𝐼𝐼𝐼
Å𝐵𝐵

   där IV = Initialkostnad,  
      ÅB = Årlig besparing 

2.8.7 Beräkningsmetoder vid åtgärdspaket 
Vid energieffektivisering utformas ofta åtgärdspaket, se underavsnitt 2.3.4. Det betyder att olika 
åtgärder i ett sådant paket kan ha olika livslängd. Enligt underavsnitt 2.8.5 kan man använda 
nuvärdesmetoden för att jämföra alternativ med lika livslängd och annuitetsmetoden för att jämföra 
alternativ med olika livslängd mot varandra. Men frågan kvarstår fortfarande hur man utför en LCC-
analys där åtgärdspaket jämförs mot varandra som vardera innehåller åtgärder med olika livslängder. 

Enligt Trafikverket (2015) kan då restvärdesmetoden behöva användas för att kunna ha samma 
kalkylperiod för alla åtgärder i ett paket. Det innebär att man använder nuvärdesmetoden med en 
viss modifiering. Kalkylperioden bestäms av den kortaste livslängden av åtgärderna i paketet och att 
sedan restvärdet vid kalkylperiodens slut för övriga åtgärder med längre livslängd adderas. Även 
dessa restvärden måste diskonteras till nuvärde. (ibid.).  

Ett annat alternativ är enligt Abel, Filipsson och Sundström (2013) utbytesmetoden. Då utgår man 
från att de delar av åtgärdspaketet som har kortare livslängd än vald kalkylperiod blir utbytta när de 
inte längre fyller sin funktion. Då adderas ett diskonterat reinvesteringsvärde för dessa till 
beräkningen. Även denna metod bygger på nuvärdesmetoden. (ibid.).   
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3 Metod  

3.1 Dokumentation av referensbyggnad 
Byggnadens utformning och position dokumenterades genom förvaltningsinformation från Galären, 
platsbesök samt användning av karttjänster. Nästan inga konstruktionsritningar fanns tillgängliga så 
dess konstruktion dokumenterades främst genom platsbesök, provtagning, arkitekturritningar och 
antaganden stödda av sakkunniga på företaget samt av teorin i underavsnitt 2.1.3. Byggnadsareorna 
BOA och LOA dokumenterades genom förvaltningsinformation, medan totalarea och Atemp uppmättes 
genom energimodellen i IDA ICE. Atemp bestämdes därmed genom att subtrahera det uppvärmda 
garagets area från totalarean. 

Den provtagning som gjordes var borrning och mätning i hålet i en lägenhetsyttervägg på plan 4. 
Därmed kunde ytterväggskonstruktionen för lägenheterna fastställas. Även mellanbjälklag och 
vindsbjälklag kunde dokumenteras på plats. Dock var vinden mycket stökig och mängden isolering 
skiljde sig mycket åt på olika punkter. Då konstruktionsritning fanns för kontorets tillbyggda entré 
antogs en liknande struktur finnas utanpå betongstommen på dess södra fasad mot Varvsgatan. 
Denna yttervägg var uppenbart tilläggsisolerad då den uppmättes till ca 600 mm. För övriga 
ytterväggar, gårdsbjälklag och grund antogs en konstruktion med hjälp av sakkunniga på företaget. 

Antal fönster och dörrar av olika slag dokumenterades på plats och mättes via fasadritningar. 
Fönstrens, ytterdörrarnas och garageportens U-värden uppskattades genom dokumentation av 
detaljer på plats och samtal med tillverkare. Se bilaga 3 för fullständig förteckning. 

Byggnadens teknik dokumenterades med hjälp av sakkunniga på företaget. Dess energianvändning 
dokumenterades genom Luleå Energis kundwebb och en personlig kontakt på Luleå Energi. 
Bevarandekraven relaterade till byggnaden dokumenterades genom Luleå Kommuns hemsida och 
detaljplan samt med hjälp av en personlig kontakt på stadsbyggnadsförvaltningen. 
 

3.2 Dokumentation av åtgärder och åtgärdspaket 
Åtgärderna och åtgärdspaketen utformades genom diskussioner med utvalda personer på företaget. 
Medverkande var projektchef, projektledare el, projektledare bygg/vs, hållbarhetsansvarig, 
förvaltningschef, controller samt extern tekniker. Personerna utvaldes eftersom de tillsammans 
ansågs representera en mycket bred kunskapsbas samt förväntades ha olika synvinklar på och åsikter 
om föreslagna åtgärder. Två diskussionsmöten hölls under arbetets första två veckor. Mötena hölls 
tidigt för att så snabbt som möjligt kunna bestämma åtgärderna och påbörja informationssökning 
och litteraturgenomgång.  
 

3.3 Energisimulering 
Genom arbetet används BBR:s systemgräns för energianvändning eftersom den har en utbredd 
användning, stämmer överens med den energi fastighetsbolaget betalar för samt tillåter jämförelser 
mot BBR-krav.  

3.3.1 Uppbyggnad av modell 
Arbetet började med att CAD-ritningar som tillhandahölls av Galären konverterades till AUTOCAD 
2004-årsformat. Detta krävdes för import i IDA ICE 4.7. Ritningarna importerades och en 
byggnadskropp definierades runt dem. Våningshöjden sattes enligt mätningar i fasadritningar till 2,6 
meter för lägenhetsvåningarna, 3,2 för kontorsvåningen och 2,65 för källarvåningen. 
Kontorsvåningens golv sattes till nivå 0. Eftersom IDA ICE inte kan hantera markens höjdskillnader 



30 
 

bortsågs faktumet att byggnaden står i en backe. Istället föreställdes att hela kontorsvåningen var 
ovan mark. En annan förenkling som gjordes var att sadeltaket med vindsvåning modellerades som 
ett platt tak. Detta är något man är tvungen att göra i IDA ICE 4.7 då programvaran inte kan hantera 
andra geometrier. För att kompensera snedtaken och den nu större lägenhetsarean sänktes 
våningens höjd till 2 meter. Detta efter en överslagsberäkning om genomsnittlig takhöjd i 
lägenheterna. På detta sätt blev vindsvåningens volym mer realistisk. Zoner ritades sedan upp för 
rum på de olika våningsplanen, se figur 4 nedan.  

 

 

Figur 4: Zoner skapades för rummen i byggnaden 

 
Klimatskalets byggnadsdelar (ytterväggar, grund, tak, gårdsbjälklag) skapades och för vardera zon 
valdes rätt delar. Figur 5 nedan visar bytet av standard ytterväggsstruktur till en skapad vägg vid 
namn ”Yttervägg lägenheter”. 
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Figur 5: Byte av standardyttervägg till skapad yttervägg 

 

Efter detta skapades fönster och dörrar med korrekta dimensioner och U-värden och placerades ut i 
zonerna. Väderstrecket ställdes in så det motsvarade verkligheten, och omkringliggande skuggande 
byggnader placerades ut som byggnadsblock. Då dessa inte kunde mätas är deras dimensioner och 
avstånd en uppskattning utifrån en karta över området. Se figur 6 nedan. 
 

 

Figur 6: Färdig modell med omkringliggande skuggande byggnader 
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3.3.2 Indata 
Byggnadsdelar 
Byggnadens utformning och konstruktion dokumenteras i avsnitt 4.1. Alla ingående data för 
byggnadens klimatskal redovisas i bilaga 4.  

För inhomogena skikt i klimatskalet användes λ-metoden för att beräkna skiktets 
värmeledningsförmåga (λ-värde). Beräkningsformeln för λ-metoden är enligt (Petersson, 2012) 
följande; 

λinh = 𝑑𝑑1
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

∗  λ1 +  𝑑𝑑2
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

∗  λ2,  där  d1 = tjocklek material 1 

                                           d2 = tjocklek material 2 
                                   dtot = d1 + d2 
                                                                                                         λ1 = värmeledningsförmåga material 1 
                                                                                                         λ1 = värmeledningsförmåga material 2 

Detta gjordes för isolerskiktet i kontorsvåningens samt vindsvåningens yttervägg enligt följande 
beräkning. Träreglarna antogs för samtliga inhomogena skikt vara 45 mm breda och c/c avståndet 
vara 600 mm. 

λinh =
45

600
∗  0,14 +  

555
600

∗  0,037 ≈ 0,045 𝑊𝑊/𝑚𝑚𝑚𝑚 

För den ventilerade tegelfasaden samt för stillastående luftspalt vid ytterväggens insida användes 
schablonvärden för värmemotstånd (R). Värmemotståndet är enligt Petersson (2012) 0,20 m2K/W för 
ventilerad tegelfasad och 0,18 m2K/W för stillastående luftskikt. Eftersom värden på 
värmeledningsförmåga (λ) behövdes för inmatning i IDA ICE, räknades dessa ut genom följande 
formel (Petersson, 2012): 

𝑅𝑅 = 𝑑𝑑
λ
       λ = 𝑑𝑑

R
 

Då den ventilerade tegelfasaden totalt är 0,12 + 0,05 = 0,17 m tjock och den stillastående invändiga 
luftspalten är 0,045 m tjock blev värdena för värmeledningsförmåga (λ) följande; 

λ𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 =
0,17
0,20

=  0,85 𝑊𝑊/𝑚𝑚𝑚𝑚 

λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖.𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑡𝑡𝑓𝑓𝑙𝑙𝑖𝑖𝑙𝑙𝑡𝑡 =
0,045
0,18

=  0,25 𝑊𝑊/𝑚𝑚𝑚𝑚 

Efter fasadisolering minskades den yttre luftspalten till 20 mm för att minska den estetiska 
förändringen av en utskjutande fasad. Därmed blev värmeledningsförmågan för den ventilerade 
tegelfasaden följande; 

λ𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑 =
0,14
0,20

=  0,7 𝑊𝑊/𝑚𝑚𝑚𝑚  

Mellanbjälklagen ändrades till 200 mm betong med 5 mm golvbeläggning. Innerväggarna ändrades ej 
från standardutformningen på tunt isolerade regelväggar med gips. Detta eftersom antal, placering 
och utformning av de olika innerväggstyperna var okänt. 

För taket/vindsbjälklaget behövdes en modifiering göras på grund av geometriförenklingen som 
förklarades i föregående underavsnitt. Bjälklagets area är i modellen väsentligt större än i 
verkligheten, och utgör därmed en större andel av våningens omslutande klimatskalsarea än i 
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verkligheten. Därför ansågs det rimligt att minska dess isoleringstjocklek i förhållande till andelen 
verklig omslutande klimatskalsarea. Överslagsberäkningar resulterade därmed i att vindsbjälklagets 
tjocklek (betong och isolering) ”krymptes” till 49 % av sin verkliga tjocklek. 

För fönster kunde inte de genomsnittliga U-värdena (Uf) inmatas i simuleringsprogrammet, utan 
endast ett U-värde för glaskassetten (Ug) och ett för fönsterramen (Ur). Detta ledde till vissa problem 
då främst totala U-värden framkommit genom dokumentationen. Därför antogs värden på glas och 
karm som tillsammans bidrog till att det totala värdet överensstämde med det dokumenterade. Ett 
fönsters genomsnittliga U-värde (Uf) beräknas enligt följande formel; 

𝑈𝑈𝑓𝑓 = 𝑈𝑈𝑔𝑔 ∗ 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 +  𝑈𝑈𝑟𝑟 ∗ 𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚  

För de gamla fönstren från 1986 med U-värde 2–2,5 W/mK simulerades ett U-värde på 2,27 W/mK. 

Personvärme 
Enligt SVEBY brukardata för energiberäkningar i bostäder (Levin, 2009) bidrar en genomsnittlig 
bostadsbrukare med 80 W värmeenergi och har en genomsnittlig dagsvistelse i byggnaden på 14 
timmar. Lägenhetsbyggnadens brukare delades mellan lägenheterna baserat på zonernas storlek. 
Detta gjordes genom att dividera antal personer med den totala lägenhetsarean enligt formeln; 

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑟𝑟𝑟𝑟)
𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑚𝑚2)

=  𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑚𝑚2)  

Formeln innebär en förenkling genom att dela brukarna jämnt över zonernas areor. Förenklingen 
görs eftersom det är okänt, samt mycket svårt att ta reda på, hur brukarna egentligen är fördelade. 

Då 21 personer beräknas bo i byggnaden och den totala lägenhetsarean i modellen uppmätts till  
1 107,4 m2 gav beräkningen; 

21,00
1107,4

≈ 0,01896 𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑚𝑚2  

För varje lägenhetszon sattes sedan brukarnas aktivitetsnivå till 0,8 MET vilket enligt EQUA 
Simulation AB (2013) motsvarar 81 W i avgiven personvärme. Tidsschemat för bostadsbrukarnas 
närvaro sattes till 17–07 dagligen enligt rekommendationer i Levin (2009). 

Enligt SVEBY brukardata kontor (Levin, 2013) bidrar en genomsnittlig kontorsbrukare med 108 W 
värmeenergi och har en genomsnittlig dagsvistelse i byggnaden på 6,3 timmar. Kontorets brukare 
delades mellan kontorsareorna baserat på zonernas storlek. Då 20 personer beräknas arbeta på 
kontoret och den totala kontorsarean i modellen uppmätts till 737,1 m2 gav beräkningen; 

20,00
737,1

≈ 0,0271 𝑟𝑟𝑟𝑟/𝑚𝑚2  

För varje kontorszon sattes sedan brukarnas aktivitetsnivå till 1,0 MET vilket enligt EQUA Simulation 
AB (2013) motsvarar 108 W i avgiven personvärme. Tidsschemat för kontorsbrukarnas närvaro sattes 
till 8-14.30.  I övriga areor så som trapphus, garage och förråd inmatades ingen brukarnärvaro, 
eftersom vistelsetiden där antas vara mycket liten. Brukarnas avgivna energi antogs kunna 
tillgodoräknas till 100 % enligt Levin (2009). 

Elanvändning 
Fastighetens energianvändning dokumenteras i underavsnitt 4.1.4. År 2017 var fastighetens 
elanvändning följande; verksamhetsel för kontoret 71 949 kWh, hushållsel för lägenheterna 33 309 
kWh och fastighetsel 35 258 kWh. Även fast verksamhetsel och hushållsel inte ingår inom BBR:s 
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systemgräns för energiprestanda behöver de tas med i datorsimuleringarna då de bidrar med 
tillskottsvärme, vilket i sin tur påverkar uppvärmningsbehovet. Då elanvändningen var uttryckt i kWh 
per år och inmatningen i IDA ICE kräver W/m2 behövdes en omvandling göras. Först uttrycktes 
energianvändningen i effekt enligt följande formel; 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑊𝑊) = 1000 ∗
𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑁𝑁ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡 (𝑟𝑟𝑊𝑊ℎ)

𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟 (ℎ)
 

Sedan delades effekten för vardera sektor upp baserat på zonarea enligt följande formel; 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑊𝑊)
𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 (𝑚𝑚2)

= 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑚𝑚2 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑊𝑊/𝑚𝑚2 ) 

Formeln innebär en förenkling genom att dela effekten jämnt över zonernas areor. Förenklingen görs 
eftersom det är okänt hur mycket effekt vardera zon avger. 

För kontoret blev effekten; 

1000 ∗
71 949

365,25 ∗ 24
≈  8207,7 𝑊𝑊 

Kontoret har i simuleringsmodellen en area på 737,1 m2. Därmed blev effekten per kvadratmeter; 
 

8207,7 
737,1

= 11,14 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 

För lägenheterna blev effekten; 

1000 ∗
33 309

365,25 ∗ 24
≈  3800,0 𝑊𝑊 

 
Lägenheterna har i simuleringsmodellen en area på 1 107,4 m2. Därmed blev effekten per 
kvadratmeter; 

3800,0
1107,4

= 3,4315 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 

 
För den övriga byggnadsarean (där fastighetsel används) blev effekten; 

1000 ∗
35 258

365,25 ∗ 24
≈  4022,1 𝑊𝑊 

Den övriga byggnadsytan har i simuleringsmodellen en area på 916,9 m2. Därmed blev effekten per 
kvadratmeter; 

4022,1
916,9

= 4,387 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 

Värdena för effekt per kvadratmeter inmatades för varje zon under ”utrustning”. Sedan ställdes 
typen in till ”fastighetsutrustning” för byggnadens övriga yta och ”brukarutrustning” för lägenheter 
och kontor. För all elanvändning antogs att 70 % tillgodogörs i byggnaden enligt Levin (2009). All 
effekt för belysning sattes till 0 då den är inkluderad i ovan elanvändning.  
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Temperatur 
Temperaturen (”heating set point”) för zonerna sattes till 21 °C för lägenhets- och kontorszonerna 
och 18 °C för de allmänna utrymmena utom förråd, UC och garage-WC där 12 °C sattes. Ett undantag 
gjordes för garaget där temperaturen sattes till 0 °C då det i verkligheten värms upp av frånluft från 
bostadshuset och inte behöver någon stor värmetillförsel. Om temperaturen satts till 18 °C för denna 
stora yta hade energianvändningen för uppvärmning blivit alltför hög. 

Teknik 
Byggnadens teknik dokumenteras i underavsnitt 4.1.3. Värmeväxlarens effektivitet höjdes från 
standardvärdet till 80 % eftersom den är modern (installerad 2014). Varmvattenanvändningen 
ställdes in till värdet 10,48 kWh/m2 eftersom det motsvarar den uppmätta förbrukningen 2017 på 
29 006 kWh dividerat med byggnadens area på 2769 m2. 

För lägenhetszonerna samt bastu och förrådsutrymmen i källaren valdes ett frånluftssystem för 
badrum och kök. Ventilationsflödet sattes till 0,35 l/(sm2) med hänsyn till att det är ett äldre system. 
För övriga zoner i lägenhetsbyggnaden och dess källare valdes ”inget ventilationssystem”.  För 
kontorets zoner och garagezonen valdes ett FTX-system (standardsystemet i IDA ICE). Zonernas 
ventilationsflöden balanserades sedan med undertryck enligt följande tabell. 

 

Tabell 8: Indata för ventilationsflöden för zoner med FTX-system 

Ventilationsflöden för zoner med FTX-system 
Zon Area (m2) Tilluft (l/(sm2)) Frånluft (l/(sm2)) 
Garage 558 0,3 0,35 
Entré kontor 8,50 0,35 0 
Kontor 1 61,5 0,35 0 
Kontor 2 61,3 0,35 0 
Kontor 3 126 0,35 0 
Kontor 4 182 0,35 0 
Mötesrum 43,7 0,35 0 
Korridor 1 44,6 0 0,65 
Korridor 2 49,1 0 0,65 
Korridor 3 55,9 0 0,65 
Omklädning och relax 46,5 0 0,65 
Kök och förråd 35,8 0 0,65 
WC och skrivarrum 16,1 0 0,65 
WC 5,79 0 1,8 
Totala vent.flöden (l):  336,5 366,9 

 

Köldbryggor  
Köldbryggorna för byggnaden identifierades och ställdes in enligt programvarans skala. Samtliga 
sattes till medelnivå. Se tabell 9 nedan för identifierade köldbryggor och deras 
värmeledningsförmåga då de är inställda på medelnivå. 
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Tabell 9: Identifierade köldbryggor och deras värmeledningsförmåga enligt IDA ICE medelnivå 

Köldbbrygga Värmeledningsförmåga för medelnivå (W/mK) 
Anslutning yttervägg-invändigt bjälklag 0,05 
Anslutning yttervägg-innervägg 0,03 
Ytterväggshörn 0,08 
Fönsteromkrets 0,03 
Ytterdörromkrets 0,03 
Anslutning tak-yttervägg 0,09 
Anslutning utvändigt bjälklag-yttervägg 0,14 

 

Lufttäthet 
Då inget uppmätt värde på klimatskärmens lufttäthet fanns att tillgå antogs ett värde på 1,2 l/(sm2). I 
detta antagande togs hänsyn till att kontoret är modernt renoverat och bör ha lägre värde än övrig 
byggnad, det äldre BBR-kravet på 0,8 l/(sm2) i lufttäthet, att nya byggnader ofta har ca 0,1–0,5 l/(sm2) 
och att gamla byggnader kan ha värden på uppemot 2 l/(sm2). (Eliasson, 2010; Blomsterberg & Burke, 
2012; SBUF, 2007). Enligt Jönsson (2013) kan byggnader med stomme av betong och 
utfackningsväggar av lättbetong ha en lufttäthet på ca 1,4 l/(sm2).  

Kontoret står för ca 29 % av byggnadens totala volym. Om ett antagande görs att den delen har 
lufttäthet på 0,6 l/(sm2) och övrig byggnad 1,4 l/(sm2) kan en överslagsberäkning för en genomsnittlig 
lufttäthet för byggnaden göras enligt följande beräkning; 

0,29 ∗ 0,6 + 0,71 ∗ 1,4 ≈ 1,2 𝑡𝑡/(𝑟𝑟𝑚𝑚2) 

 

3.3.3 Simulering 
Simulering 0: Första test av nuläget (ingen åtgärd) 
Först gjordes en testsimulering av byggnaden i dess nuvarande utformning. Simuleringen gav en 
energianvändning på 306 426 kWh/år vilket är ca 4,7 % högre än det uppmätta normalårskorrigerade 
värdet på 292 698 kWh/år.  

Kalibrering 
En kalibrering gjordes därefter genom att ändra tre olika faktorer; köldbryggorna, FTX-systemets 
effektivitet och de äldre fönstrens U-värde. Faktorerna valdes ut eftersom deras värden endast 
bestämts av antaganden, men trots detta påtagligt påverkar energianvändningen. De ansågs därför 
vara mer realistiska kalibreringsfaktorer än de faktorer där ingångsvärdena varit relativt säkra.  

För att få en uppfattning av förhållandet mellan byggnadens köldbryggor togs några 
värmekamerabilder i en lägenhet på dess yttervägg, fönster, och anslutning mellan yttervägg, 
innervägg och bjälklag. Bilderna, som ses i bilaga 5, visade en temperatur på ca 17 grader i 
anslutningen, ca 20 grader på ytterväggen och ner mot 0 grader runt fönstren. Eftersom 
fönsteromkretsen därmed verkade vara en större köldbrygga än resterande förbättrades alla 
köldbryggor utom fönsterköldbryggorna från medel till en nivå mellan medel och bra. Se tabell 10 
nedan för uppdaterade köldbryggor. De kursiverade värdena är förbättrade. 



37 
 

Tabell 10: Köldbryggorna efter kalibrering 

Köldbbrygga Värmeledningsförmåga (W/mK) 
Anslutning yttervägg-invändigt bjälklag 0,026 
Anslutning yttervägg-innervägg 0,018 
Ytterväggshörn 0,068 
Fönsteromkrets 0,03 
Ytterdörromkrets 0,024 
Anslutning tak-yttervägg 0,078 
Anslutning utvändigt bjälklag-yttervägg 0,104 

 

Det moderna ventilationssystemets effektivitet för in- och utflöde av luft förbättrades från 0,6 till 0,8. 
De äldre fönstrens U-värden sänktes från 2,27 till 2,0 W/(m2K) och ytterdörren mot gården från 2,2 
till 2,0 W/(m2K). Detta kunde göras eftersom deras exakta U-värde är okänt, men fönstrens hade 
uppskattats till mellan 2 och 2,5 W/(m2K). 
  
Simulering 1: Nuläget (ingen åtgärd) 
En ny simulering gjordes och en energianvändning på 301 161 kWh/år uppmättes, vilket är ca 2,9 % 
högre än det uppmätta normalårskorrigerade värdet. Värdet ansågs nu vara mycket acceptabelt.  
 
Sedan gjordes fem simuleringar enligt följande ordning; 
 
Simulering 2: Tilläggsisolering vind 
Vindsbjälklaget tilläggsisolerades med 300 mm lösull. I och med förenklingen av vindsvåningens 
geometri och modifieringen av vindsbjälklagets tjocklek adderades i modellen 147 mm lösull med 
λ=0,035. 
 
Simulering 3: Fönsterbyte 
Alla äldre fönster från 1986, totalt 74 stycken, byttes ut till nya lågenergifönster med U-värde 0,8. Se 
bilaga 3 för fullständig fönsterförteckning. Vid fönsterbytet tätades otätheter runt fönstren genom ny 
drevning och nya tätningslister. Därav sänktes luftläckaget till 0,9 l/(sm2) och köldbryggor runt 
fönster till ”bra” nivå vilket motsvarar 0,02 W/mK. 
 
Simulering 4: Tilläggsisolering vind + fönsterbyte (Åtgärdspaket 1) 
Simulering för båda ovan åtgärder samtidigt. Köldbryggor och luftläckage enligt simulering 3. 
 
Simulering 5: Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte 
Alla fönster byttes ut enligt tidigare beskrivning. All fasadarea med tegel tilläggsisolerades med 100 
mm fasadskiva med λ=0,022. Den nya tegelfasaden murades med en luftspalt på 20 mm mot 
isoleringen istället för 50. Lufttätheten sänktes till 0,8 l/(sm2) och köldbryggorna runt fönster och i 
anslutning till fasad ändrades till ”bra” nivå enligt tabell 11 nedan. De kursiverade värdena är 
förbättrade. 
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Tabell 11: Köldbryggorna efter inställning för fönsterbyte och tilläggsisolering fasad 

Köldbbrygga Värmeledningsförmåga (W/mK) 
Anslutning yttervägg-invändigt bjälklag 0,01 
Anslutning yttervägg-innervägg 0,01 
Ytterväggshörn 0,06 
Fönsteromkrets 0,02 
Ytterdörromkrets 0,024 
Anslutning tak-yttervägg 0,07 
Anslutning utvändigt bjälklag-yttervägg 0,08 

 

Simulering 6: Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte + tilläggsisolering vind (Åtgärdspaket 2) 
Simulering av alla tre åtgärder samtidigt. Köldbryggor och lufttäthet enligt simulering 5. 

 
3.4 Livscykelkostnadsanalys 
3.4.1 Arbetsgång 
 
Nuvärdeskostnader 
Nuvärdeskostnaden (NVK) för nuläget (ingen åtgärd) och de undersökta åtgärderna beräknades och 
tolkades enligt Kishk et al. (2003) genom följande formel; 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 (𝑟𝑟𝑟𝑟) = 𝐶𝐶0 +  ∑ 𝐶𝐶𝑡𝑡
(1+𝑟𝑟)𝑡𝑡

𝑇𝑇
𝑡𝑡=1     där C0 = Initialkostnad 

                Ct = Kassaflöde över perioden t 

                   r = Diskonteringsränta, och 

                       t = Antal tidsperioder 

Hädanefter benämns initialkostnaden istället ”IV”. Årligt återkommande kostnader så som 
driftkostnad beräknades genom följande formel; 

𝛼𝛼 = Å𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 − 1
𝑟𝑟(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡

 

Utbytesmetoden enligt Abel et. al (2013) användes då en investerings livslängd var kortare än 
kalkylperioden. Samtliga nuvärdeskostnadsberäkningar återfinns i Bilaga 6.  
Följande beräkningar utfördes; 

A. Ingen åtgärd 
B. Tilläggsisolering vindsbjälklag 
C. Fönsterbyte 
D. Tilläggsisolering vindsbjälklag + fönsterbyte (Åtgärdspaket 1) 
E. Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte 
F. Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte + tilläggsisolering vindsbjälklag (Åtgärdspaket 2) 
 
Återbetalningstider 
Återbetalningstiden (ÅBT) för åtgärderna beräknades sedan enligt följande formel; 

Å𝐵𝐵𝐵𝐵 (å𝑟𝑟) = 𝐼𝐼𝐼𝐼
Å𝐵𝐵

   där IV = Initialkostnad,  
       ÅB = Årlig besparing 
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Den årliga besparingen definierades som årlig besparing i drift och underhållskostnad jämfört med 
nuläget. Samtliga återbetalningstidsberäkningar återfinns i Bilaga 6.  
Följande beräkningar utfördes; 

G. Tilläggsisolering vindsbjälklag 
H. Fönsterbyte 
I. Tilläggsisolering vindsbjälklag + fönsterbyte (Åtgärdspaket 1) 
J. Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte 
K. Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte + tilläggsisolering vindsbjälklag (Åtgärdspaket 2) 

Känslighetsanalys 
Då nuvärdeskostnader och återbetalningstider stod färdiga utfördes en känslighetsanalys. I 
känslighetsanalysen varierades diskonteringsräntan och energipriset för nuvärdeskostnaden samt 
energipriset för återbetalningstiden. Diskonteringsräntan varierades enligt rekommendationer i 
teorin genom att testa beräkningarna för en lika mycket högre och lägre ränta, i detta fall 2 % lägre 
och högre. För energipriset utfördes endast en känslighetsanalys för om priset skulle höjas med 10 %. 
Eftersom Luleå redan har Sveriges lägsta energipris (lägst fjärrvärmepris och elpris 2017 (Nils 
Holgerssongruppen, 2017)) framstod det mycket osannolikt att det skulle sänkas. 

Känslighetsanalyserna genomfördes för nuläget, tilläggsisolering av vindsbjälklag samt för de två 
åtgärdspaketen. Nuläget valdes eftersom det krävs för att kunna jämföra åtgärderna mot. 
Åtgärdspaketen valdes eftersom de ansågs särskilt intressanta då det är fördelaktigt att samordna 
åtgärder. Slutligen valdes även tilläggsisolering av vindsbjälklag då det efter tidigare beräkningar 
framkommit att det var den enda lönsamma åtgärden. Därför ansågs det relevant att undersöka den 
ytterligare. Det resulterade i följande femton analyser där beräkningarna återfinns i bilaga 6; 

Ingen åtgärd 
L. Nuvärdeskostnad med lägre diskonteringsränta (4,3 %) 
M. Nuvärdeskostnad med högre diskonteringsränta (8,3 %) 
N. Nuvärdeskostnad med högre energipris (10 %) 

Tilläggsisolering vindsbjälklag 
O. Nuvärdeskostnad med lägre diskonteringsränta (4,3 %) 
P. Nuvärdeskostnad med högre diskonteringsränta (8,3 %) 
Q. Nuvärdeskostnad med högre energipris (10 %) 
R. Återbetalningstid med högre energipris (10 %) 

Åtgärdspaket 1 
S. Nuvärdeskostnad med lägre diskonteringsränta (4,3 %) 
T. Nuvärdeskostnad med högre diskonteringsränta (8,3 %) 
U. Nuvärdeskostnad med högre energipris (10 %) 
V. Återbetalningstid med högre energipris (10 %) 

Åtgärdspaket 2 
W. Nuvärdeskostnad med lägre diskonteringsränta (4,3 %) 
X. Nuvärdeskostnad med högre diskonteringsränta (8,3 %) 
Y. Nuvärdeskostnad med högre energipris (10 %) 
Z. Återbetalningstid med högre energipris (10 %) 
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3.4.2 Indata 
Analysperiod 
Analysperioden sattes till 50 år i samråd med företagets önskemål och med hänsyn till 
rekommenderad analysperiod för byggnadsprojekt. 

Livslängd 
Alla isoleringsmaterial antas ha samma livslängd som byggnaden. De nya fönstren antas ha en 
livslängd på 35 år, med hänsyn till hur länge fönstren förmodas användas. 

Diskonteringsränta 
Diskonteringsräntan som används i beräkningarna är 6,3 %. Denna ränta framkom efter samtal med 
Örjan Lindström, administrativ chef på Galären (personlig kommunikation, 16 februari 2018). Örjan 
förklarade att företagets alla fastigheter har egna beräknade diskonteringsräntor utförda av en 
extern ekonomiexpert. Diskonteringsräntan för fastigheten Ankan 12 är enligt senaste beräkning 6,3 
%, inklusive 2 % inflation. 
 
Initialkostnad 
Alla kostnader nedan redovisas inklusive moms. 

Vindsbjälklagets area uppskattades enligt fasadritningar till ca 165 m2, då ingen vindsplanritning 
fanns tillgänglig. Efter förfrågan till tre lösullsentreprenörer mottogs lägsta pris för arbete och 
material på ca 17 500 kr. Innan lösullsisoleringen behöver vinden noggrant undersökas för 
fuktskador, städas och iordningsställas. Detta beräknades ta två arbetsdagar för två personer, till en 
kostnad av 14 400 kr för företaget. Därav blev investeringskostnaden för tilläggsisolering av 
vindsbjälklaget följande; 

IVvind = 17 500 + 14 400 = 31 900 kr 

50 stycken sidohängda inåtgående fönster med måtten 1380x1380 byts ut till Elitfönster Original Alu 
Passiv vridfönster. Fyra stycken fasta fönster med måtten 1010x1345 byts ut till Elitfönster Original 
Alu Passiv med fast karm. Tolv stycken sidohängda inåtgående fönster med måtten 1380x1095 byts 
ut till Elitfönster Original Alu Passiv vridfönster. Åtta stycken fasta fönster med måtten 1075x1400 
byts ut till Elitfönster Original Alu Passiv med fast karm. Det totala inköpspriset för alla fönstren är 
enligt en offert från återförsäljaren ByggGrossen ca 712 000 kr. Värt att notera är dock att 
återförsäljaren har kampanj på elitfönster, och att priset enligt tillverkaren (Elitfönster, 2018) utan 
några rabatter är ca 949 000 kr. 

En fönsterentreprenad inklusive demontering, drevning, tätning och montering av fönster och plåtar 
uppskattades kosta ca 4000 kr per fönster, inklusive allt material utom fönstret. Därav blev 
investeringskostnaden för fönsterbytet följande; 

IVfönster = 712 000 + 4000 * 74 ≈ 1 008 000 kr 

Tegelfasadens area (exklusive fönster och dörrar) beräknades enligt fasadritningar till 568,7 m2. Med 
10 % tillägg för spill motsvarar det ca 626 m2. Det nya isoleringsmaterialet kostar ca 211 300 kr 
inklusive frakt till Luleå enligt Takcentrum AB (personlig kommunikation 13 mars, 2018). En 
entreprenad med rivning av befintlig fasad, tilläggsisolering och murning av ny fasad, inklusive tegel, 
murbruk, kramlor och andra tillbehör exklusive isoleringsmaterialet, uppskattades kosta ca 2 500 000 
kr, efter samtal med entreprenören JEKAB (personlig kommunikation 4 april, 2018). Därav blev 
investeringskostnaden för tilläggsisolering av fasad följande; 

IVfasad = 211 300 + 2 500 000 = 2 711 300 kr 
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Då en entreprenad av fönsterbyte och tilläggsisolering av fasad kan samordnas uppskattades 
fönsterentreprenadskostnaden kunna sänkas med 400 kr per fönster. Därav blev 
investeringskostnaden för de båda åtgärderna tillsammans följande; 

IVfönster+fasad = 712 000 + 3600 * 74 + 211 300 + 2 500 000 ≈ 3 690 000 
 
Drift- och underhållskostnader 
Energipriset som fastighetsbolaget betalar för fjärrvärme var 2017 0,45 kr per kWh och för el 0,75 kr 
per kWh. För underhållskostnader inräknas i denna kostnadsanalys endast eventuella underhåll för 
isoleringsmaterial, fasad och fönster då de undersökta åtgärderna rör dessa områden. 
Isoleringsmaterialen och fasaden antas dock inte ha några underhållskostnader, varken för 
byggnadens nuvarande utformning eller för åtgärderna. För de befintliga fönstren med träkarm antas 
en underhållskostnad på 200 000 kr vart tionde år med start nu eftersom det var minst 10 år sedan 
det sist gjordes. För de nya fönstren antas ingen underhållskostnad då aluminiumfönster inte kräver 
något egentligt underhåll. För att kunna jämföra mot nuläget måste underhåll för befintliga fönster 
inkluderas i beräkningar för åtgärder där fönster inte byts ut, det vill säga även för tilläggsisolering av 
vindsbjälklag. 
 
Utbyteskostnader 
Fönstren antas bytas ut efter 35 år till en kostnad som motsvarar dagens. 
 
Skatter 
Moms inkluderas i alla priser. 
 
Kostnader för utebliven användning 
Ingen omflyttning av hyresgäster eller sänkning av hyran anses behövas för åtgärderna. 
 
Restvärde 
Restvärden tas ej med i beräkningarna då de är mycket svåra att uppskatta och inte heller används 
vid beräkningar för åtgärdspaketen, då utbytesmetoden istället används. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Dokumentation av referensbyggnad 
4.1.1 Utformning och position 
I arbetet studeras en av Galärens fastigheter; Ankan 
12. Fastigheten är belägen på Kyrkogatan i centrala 
Luleå, bara drygt 50 m från vattnet. Den avgränsas 
dock från vattnet av den högtrafikerade trafikleden 
Södra Hamnleden. Positionen bidrar till ett 
fördelaktigt solläge, men också utsatthet för väder, 
vind och buller. I det närmaste området återfinns 
framförallt flerbostadshus och kontor. 

Byggnaden är uppförd 1952 och kan anses tidstypisk 
och representativ för Galärens övriga bebyggelse 
från samma tid, samt för många byggnader i Luleå 
och hela Sverige. Det är ett lamellhus uppbyggt med 
betongstomme och en klassisk rödbrun tegelfasad. 
Taket är av svart takpapp. I figur 7 till höger ses en 
bild på byggnaden med dess balkonger och kontorsentré i söderläge. 

Byggnaden är ett flerbostadshus på sex våningar som även innehar en kontorslokal. Ett källarplan 
under jord innehåller parkering, lägenhetsförråd, tvättstuga, bastu, fjärrvärmecentral och verkstad. 
Bottenplanet i marknivå består av en större kontorslokal, där ett arkitektkontor har sin verksamhet 
med 20 anställda. Bottenplanet och balkongerna ombyggdes år 2008. Både källar- och bottenplanet 
sträcker sig 16 meter utanför den ovanliggande huskroppen. Ovanpå kontorslokalen finns därav en 
stor terrass belägen på plan tre. Plan tre till sex är bostadsvåningar, innefattande 18 lägenheter. Plan 
sex är en vindsvåning med takkupor och något mindre boarea. 21 personer beräknas bo i byggnaden. 
Nedan ses lägenhetsfördelning och byggnadsareor. Plan- och fasadritningar återfinns i Bilaga 2. 

Lägenhetsfördelning: 
Plan 3: En 2:a om 32 m2, två 2:or om 47 m2 och två 3:or om 75 m2 
Plan 4: En 2:a om 32 m2, en 2:a om 47 m2, en 2:a om 63 m2, en 3:a om 75 m2 och en 3:a om 79 m2 
Plan 5: En 1:a om 16 m2, två 2:or om 47 m2, en 2:a om 54 m2 och en 4:a om 122 m2 
Plan 6: En 2:a om 40 m2, en 3:a om 94 m2 och en 4:a om 117 m2 

Byggnadsareor: 
Totalarea: 2769 m2 
Atemp: 2211 m2 
Boarea (BOA): 1109 m2  
Lokalarea (LOA): 741 m2  

4.1.2 Konstruktion 
Byggnaden har en stomme av betong, med bärande innerväggar och pelare. Byggnadsdelarna skiljer 
sig något åt mellan olika våningsplan. Nedan följer en dokumentation av byggnadens delar.  

Takkonstruktion 
Takstegar av 50x125 mm reglar på c-c avstånd 1,2 m uppreglade på reglar 50x100 mm som är fästa 
upptill med laskar och nedtill på längsgående reglar mot vindsbjälklaget. Takstegarna är förankrade 
med armeringsjärn som gjutits in i bjälklaget. Taket består av 2,3 cm råspont med 2-lags 

Figur 7: Fastigheten Ankan 12  
(Galären, u.å., använd med tillstånd) 
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papptäckning på underlagspapp. Takfoten är inklädd med plåt på internitskivor och längsgående läkt. 
Vattenavledande plåtbeslag är infästa över tegelbeklädnadens krön. 

Vindsbjälklag 
200 mm betongplatta med isolering av 50 mm mineralullsfilt med papp på ovansidan. 
Tilläggsisolering med ca 150 mm stenullslösull, λ=0,042. Mycket ojämnt isolerat. 

Våningsbjälklag 
20 mm betongplatta. I lägenheterna linoleum, plastmatta eller parkett på sandbädd.  

Gårdsbjälklag 
200 mm betongplatta under 200 mm isolering av okänd typ. Tätskikt följt av 15 mm grus och 15 jord 
och gräs. 

Bottenbjälklag 
100 mm armerad betongplatta på en bädd av 150 mm grus. Plattan är förtjockad under mellan- och 
ytterväggarna.  

Fönster 
De flesta fönster på våning 3–6 inklusive trapphus är sidohängda treglasfönster från 1986 med 
glaskassett från Emmaboda. Tomas Korvi, marknadschef på Polarfönster, (personlig kommunikation, 
6 februari 2018) uppskattade dessa fönsters U-värde till 2,0–2,5 W/(m²K). 

Tre fönster på vindsvåningen byttes ut för tre år sedan på grund av slitage. De nya fönsten är 
treglasvridfönster tillverkade 2014. De innehåller argongas och har efter samtal med 
fönstertillverkare uppskattats ha U-värde ca 0,9 W/m2K. På bottenplan byttes samtliga fönster ut vid 
ombyggnationen 2007/2008. Fönstren mot söder och de tre fönsterpartierna till vänster om entrén 
på östsidan är tvåglas-lamellfönster. Dessa har efter samtal med tillverkare uppskattats ha U-värde 
ca 1,1–1,2 W/m2K. De tre fönstren till höger om entrén på östsidan är treglas-lamellfönster. Dessa 
har efter samtal med tillverkare uppskattats ha U-värde ca 1,1 W/m2K. 

I Bilaga 3 ses en förteckning av samtliga fönstertyper med respektive antal, storlek och U-värden.  

Ytterdörrar 
Byggnaden har tre ytterdörrar, på syd-, öst- och västsidan. Entrén mot söder är ingången till 
arkitektkontoret Tirsén och Aili. Det är en utbyggd entré från årsskiftet 2007/2008 med partier i 
tvåglas. Denna glasentré har efter samtal med tillverkare uppskattats ha ett U-värde på 1,2 W/(m2K). 
Entrén till bostadshuset ligger mot Kyrkogatan på husets östra sida. Det är ett brett 50-talsinspirerat 
entréparti i trä och glas från 2008. U-värde för detta entréparti uppskattades också till ca 1,2 
W/(m2K). Den sista ytterdörren är en aluminiumdörr med glasparti mot den upphöjda innergården. 
Dörren är från 1986 och uppskattades ha ett U-värde på ca 2,2 W/(m2K). 

I Bilaga 3 ses en förteckning av ytterdörrstyperna med storlek och U-värden. 

Garageport 
Takskjutsport av Hörmann typ SPU30. Efter förfrågan till Anders Wigrell på Hörmann (personlig 
kommunikation, 9 februari 2018) framkom ett ungefärligt U-värde för porten på 1,4 W/(m2K). 

Yttervägg källare 
30 mm betong med invändig isolering av 50 mm putsad träullsskiva. 



44 
 

Figur 8: Total energianvändning per år för fastigheten Ankan 12 

Yttervägg kontorslokal mot Varvsgatan 
Tunn putsskiva på 170 mm mineralullsisolering med träreglar c/c 600. Luftspalt, 200 mm betong, 45 
mm träreglar, 12 mm plywood och 13 mm gips. 

Yttervägg bostadsvåningar 
Utfackningsvägg av ½-stens fasadtegel (12 mm), 50 mm luftspalt och 220 mm bakmur av 
lättbetongblock. Mot insidan 45 mm luftspalt med träreglar och 16 mm gips.  

Byggnaden har en klassisk utformning som i det stora hela stämmer väl överens med vad som i 
litteraturgenomgången beskrevs enligt Björk et al. (1983). Taket har antagits vara utformat enligt 
denna källa. Den största skillnaden mellan byggnadens dokumenterade konstruktion och den som 
beskrevs i litteraturgenomgången är, utöver den renoverade delen, bottenbjälklaget. I litteraturen 
beskrivs den som en 150 mm armerad betongplatta på 150–200 mm lättklinker och 50 mm grus, 
medan den för referensbyggnaden beskrivs som en 100 mm armerad betongplatta på 150 mm grus. 
Detta innebär att grunden totalt är 100–150 mm tunnare än vad som beskrivs i litteraturen. 

4.1.3 Teknik 
Uppvärmning och varmvatten 
Byggnaden uppvärms med vattenburen fjärrvärme och detsamma gäller tappvarmvattnet. 
Lägenheternas radiatorer begränsas till 21 °C, trapphusens till 18 °C och kontorets har ingen 
begränsning. I garaget sker värmeåtervinning genom frånluften från lägenheterna, vilket leder till en 
väsentligt högre reell temperatur (ca 22 °C) än fastighetsbolagets standardvärde på 12 °C. Byggnaden 
upprustades 2014 med modern värmeväxlare, styrsystem och tryckstyrda pumpar.  

Ventilation 
Byggnaden har ett mekaniskt frånluftssystem för lägenheterna, med tilluftsventiler i sovrum och 
vardagsrum. Kontoret har ett balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning; FTX. I garaget 
sker värmeåtervinning av lägenheternas frånluft. Det finns även en utsugsfläkt. 

Lägenhetsmätare 
Det finns inga mätare för uppvärmningsenergi eller vattenanvändning i lägenheterna. 

Byggnaden innehar alltså en blandning av modern och äldre teknik. Det nya värmesystemet och 
injusteringen av detta bör ha bidragit med en betydande energibesparing för fastigheten. Även de 
delar av ventilationen som har värmeåtervinning sparar in energi. Då lägenheterna endast har 
frånluftsventilation är det beroende av otätheter i väggar och inflöden via ventiler för att erhålla en 
god luftkvalitet. Därav bör stora transmissions- samt ventilationsförluster ske där. 

4.1.4 Energianvändning 
Följande data angående energianvändning är 
hämtade från Luleå Energis kundwebb samt från 
ett samtal med Urban Svanberg på Luleå Energi 
(personlig kommunikation, 26 februari 2018). 

Fastighetens totala energianvändning har varit 
relativt konstant de senaste fyra åren och låg 
2017 på 287 243 kWh, se figur 8 till vänster. 
Fjärrvärmen stod 2017 för ca 88 % av den totala 
energianvändningen. 

 

0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000

2014 2015 2016 2017

Total energianvändning (kWh)

El Fjärrvärme



45 
 

Den normalårskorrigerade (NÅK) energianvändningen för uppvärmning har varit relativt konstant de 
senaste tre åren, se figur 9, medan energianvändningen för varmvatten minskat något, se figur 10. År 
2017 var den NÅK energianvändningen för uppvärmning 228 434 kWh och energianvändningen för 
varmvatten 29 006 kWh. 

 

Energianvändningen för fastighetsel uppgick år 
2017 till 35 258 kWh, vilket motsvarar ca 12 % av 
den totala energianvändningen. Se figur 11.  
Användningen har minskat sedan 2015. Detta 
kan bero på byte av belysning i allmänna 
utrymmen och garage till närvarostyrd LED-
belysning.  

Utöver detta var år 2017 använd hushållsel för 
lägenheterna 33 309 kWh och använd 
verksamhetsel för kontoret 71 949 kWh. Endast 
värmetillskottet från dessa källor tas hänsyn till 
enligt vald systemgräns. 

 
Den totala NÅK energianvändningen för fastigheten 2017, enligt vald systemgräns, var därmed 
292 698 kWh vilket motsvarar ca 132,4 kWh/(m2Atemp,år). Siffran kan anses vara låg med hänsyn till 
fastighetens ålder och byggteknik. I underavsnitt 2.3.1 beskrevs att nyproducerade flerbostadshus i 
Luleå ska uppnå en maximal energianvändning av 127,5 kWh/(m2Atemp,år) i primärenergi. Eftersom ca 
26 % av den totala uppvärmda golvarean eller 33 % av Atemp i detta fall består av ett kontor kan 
siffrorna inte jämföras rakt av. Kontoret gör även att den totala NÅK energianvändningen för 
fastigheten är lägre än om endast bostadsdelen studerats. Detta beror på att det är modernt 
renoverat med ett välisolerat klimatskal och fönster, troligtvis har en mycket lägre 
varmvattenförbrukning än lägenheterna, ett värmeåtervinnande fläktsystem (FTX), ansluter till en 
annan byggnad, samt har en hög värmeåtervinning från datorer och övrig kontorsutrustning. 
Utrustningen använder alltså mycket verksamhetsenergi, som inte medräknas i den totala 
energianvändningen, men genererar mycket värme som minskar uppvärmningsbehovet vilket i sin 
tur är medräknat. 
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Figur 11: Energianvändning per år för fastighetsel 
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4.1.5 Bevarandekrav  
Enligt Thomas Nylund på Luleå stadsbyggnadsförvaltning (personlig kommunikation, 25 januari 2018) 
bör man vid planerat ingrepp på en äldre byggnad se efter i detaljplanen om den har något slags 
skydd. Beteckningarna Q, q och k innebär olika nivåer av skydd av värdefulla byggnader eller 
områden. Här gäller utökad bygglovsplikt. Nylund menar att man då vid renoveringsarbeten kan vara 
tvungen att hålla sig till ursprunglig design, beroende på bevarandekravets utformning. Om det 
uppstår fördyringar i och med detta kan man vara berättigad ersättning för ändringarna.  

Nylander beskrev att det i Luleå för två år sedan gjordes en inventering av kulturhistoriskt intressanta 
miljöer. Många utpekade områden saknar dock ännu något slags skydd, något som Nylander 
betonade att kommunen måste jobba med. Kvarteret Ankan där utvald fastighet ligger, är ett sådant 
kvarter som fått markeringarna ”värdefull miljö” och ”tidstypiska byggnader” i inventeringen, men 
det finns inga skyddskrav i detaljplanen. Nylander betonar att framförallt tilläggsisolering av fasad 
förändrar byggnadens ursprungliga arkitektoniska förhållanden, då väggarna blir tjockare och 
fönstren hamnar längre in. 

Innan byggnaden får något skyddskrav i detaljplanen finns alltså inga restriktioner för 
fastighetsägaren att förändra den genom exempelvis tilläggsisolering av fasad, även fast detta 
förändrar byggnadens uttryck avsevärt. Författarens uppfattning är dock att man först bör utreda om 
det ur energimässig och ekonomisk synpunkt är värt att göra ett sådant ingrepp. Enligt 
litteraturstudien är det vanligtvis svårt för en sådan åtgärd att vara försvarbar ur både social 
(estetisk), ekologisk (teknisk och energimässig) samt ekonomisk synpunkt. 
 

4.2 Dokumentation av åtgärder och åtgärdspaket 
Efter intervjuer och diskussion med företaget stod det klart att tilläggsisolering av vind var ett 
självklart alternativ att undersöka då det är relativt enkelt att genomföra och ofta sparar mycket 
energi. Detta skulle prioriteras före något annat alternativ. Även att byta ut fönster och tilläggsisolera 
fasaden var intressanta alternativ. Vid tilläggsisolering av fasad krävs att man river den befintliga 
tegelfasaden och efter kompletteringen av isolering bygger upp en ny, vilket innebär ett stort ingrepp 
på byggnaden. Därför anses det lämpligt att man då samtidigt byter ut fönster.  

Nya isoleringsmaterial och fönster att utföra undersökningen på valdes ut i samråd med företaget. 
Både företaget och författaren önskade testa de tillgängliga alternativ på marknaden som ger mest 
energibesparing till ett någorlunda acceptabelt pris. Därför valdes de isoleringsmaterial och fönster 
med lägst värmeledningsförmåga ut och jämförelser gjordes mot standardalternativ för att se att 
kostnaden inte var orimlig.  

Ovanstående faktorer ledde till att följande fem scenarion valdes ut att undersökas i arbetet;  

Tilläggsisolering vindsbjälklag 
Eftersom vindsbjälklaget redan har en isolering på ca 200 mm tilläggsisoleras den med 300 mm lösull 
för att uppnå den rekommenderade tjockleken på totalt 500 mm isolering. Tilläggsisoleringen sker 
med 300 mm ISOVER InsulSafe lösull, λ = 0,035 W/(mK). 303 mm måste i verkligheten installeras med 
hänsyn till ett sättningspåslag på 1 %. 

Fönsterbyte 
Alla äldre fönster (från 1986), totalt 74 stycken, byts ut till passivhusfönster av märket Elitfönster Alu 
Original med passivtillägg, U-värde = 0,8 W/(m2K). Vid fönsterbytet tätas även otätheter via ny 
drevning och nya tätningslister. 
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Åtgärdspaket 1: Energieffektivisering ”liten” 
Kombination av de två åtgärderna ovan. 

Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte 
Fönsterbyte enligt ovan. 100 mm ansågs av företaget vara den maximala bredden att tilläggsisolera 
fasaden med hänsyn till de estetiska faktorerna. Tilläggsisolering sker därför med 100 mm uTHERM 
PIR L väggskiva, λ = 0,022 W/(mK). 

Åtgärdspaket 2: Energieffektivisering ”stor” 
Kombination av alla tre åtgärder. 

Tillvägagångssättet av energieffektivisering i klimatskalet med bästa tillgängliga teknik gör att 
maximal energibesparing för åtgärderna bör kunna uppnås. Det är även det tillvägagångssätt som 
rekommenderades av flera källor i litteraturgenomgången. 

Vid ändringarna i klimatskalet uppnås i de ändrade delarna U-värde 0,07 W/(m2K) för taket, 0,14 
W/(m2K) för ytterväggarna på plan 3–5 samt för kontorsväggen mot Kyrkogatan, 0,09 W/(m2K) för 
vindsvåningens yttervägg samt 0,8 W/(m2K) för fönstren. Se bilaga 4 för kompletta data över 
klimatskalets ytterväggar, grund och tak.  

I underavsnitt 2.3.1 beskrevs rekommendationer på U-värden av ändrade byggnadsdelar. De ändrade 
byggdelarna klarar i detta fall alla rekommendationer i BBR 9:25 (2017) men endast delvis BeBos 
hårdare rekommendationer. Tak, fönster och vindsvåningens yttervägg uppnår BeBos 
rekommendationer, medan yttervägg för plan 3–5 och kontorsväggen mot Kyrkogatan hamnar strax 
ovanför rekommenderat U-värde.  
 

4.3 Energisimulering 
Simulering av byggnaden i sin nuvarande utformning (simulering 1) gav en total energianvändning på 
301 161 kWh/år. Värdet differerar därmed med 2,9 % mot den senast uppmätta 
normalårskorrigerade energianvändningen på 292 698 kWh/år. Enligt underavsnitt 2.7.1 i 
litteraturgenomgången är värden som skiljer sig högst 10 % från uppmätt energianvändning 
acceptabla. I tabell 12 nedan visas resultatet av simuleringarna redovisat i total energianvändning per 
år, energianvändning för uppvärmning per år, och total energianvändning per kvadratmeter och år. 
Ytterligare detaljer ses i bilaga 7. 
 

Tabell 12: Resultat av energisimuleringar; energianvändning 

Åtgärd Total energianvändning 
(kWh/år) 

Energianvändning 
uppvärmning (kWh/år) 

Total 
energianvändning 
(kWh/(m2Atempår)) 

 
Ingen åtgärd 

 
301 161 

 
238 732 

 
136,2 

Tilläggsisolering 
vindsbjälklag 

 
290 768 

 
228 339 

 
131,5 

 
Fönsterbyte 

 
290 703 

 
228 274 

 
131,5 

Tilläggsisolering 
vindsbjälklag + 
fönsterbyte 
(Åtgärdspaket 1) 

 
 
280 100 

 
 
217 671 

 
 
126,7 
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Tilläggsisolering fasad 
+ fönsterbyte 

 
267 756 

 
205 327 

 
121,1 

Tilläggsisolering fasad 
+ fönsterbyte + 
tilläggsisolering 
vindsbjälklag 
(Åtgärdspaket 2) 

 
 
 
257 102 

 
 
 
194 673 

 
 
 
116,3 

 

Figur 12 nedan visar den totala energianvändningen innan och efter åtgärderna. Åtgärderna gör att 
den totala energianvändningen minskar tack vare minskad uppvärmningsenergi (gulmarkerad).  

 

Figur 12: Energianvändning efter åtgärder 

 
I tabell 13 nedan ses resultatet av energisimuleringarna, beskrivet som besparing i energianvändning 
per år, per kvadratmeter Atemp och år och procentuell besparing. I figur 13 ses besparingen i ett 
stapeldiagram.  

Tabell 13: Resultat av energisimuleringar; energibesparing 

 Energibesparing 
kWh/år kWh/(m2Atempår) % 

Tilläggsisolering vindsbjälklag 10 393  4,7 3,5              
Fönsterbyte 10 458 4,7 3,5 
Tilläggsisolering vindsbjälklag + 
fönsterbyte (Åtgärdspaket 1) 

21 061 9,5 7,0 

Tilläggsisolering fasad + 
fönsterbyte 

33 405 15,1 11,1 

Tilläggsisolering fasad + 
fönsterbyte + tilläggsisolering 
vindsbjälklag (Åtgärdspaket 2) 

44 059 19,9 14,6 
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Figur 13: Energibesparing efter åtgärder 

 
Det är tydligt att den totala energianvändningen minskar för varje adderad åtgärd i klimatskalet tack 
vare minskad använd uppvärmningsenergi. Att tilläggsisolera vindsbjälklaget och att byta fönster till 
lågenergifönster ger liknande energibesparing. Tilläggsisolering av fasad verkar vara den enskilda 
åtgärd som bidrar med högst energibesparing. Den har inte undersökts som enskild åtgärd men 
besparingen kan uppskattas genom att subtrahera besparingen från simulering 3 (fönster) från 
besparingen från simulering 5 (fasad + fönster). Att tilläggsisolera fasad och byta fönster i ett paket 
ger drygt tre gånger större energibesparing än att tilläggsisolera vind eller byta fönster som enskild 
åtgärd. Åtgärdspaket 2 ger drygt fyra gånger större energibesparing. Synergieffekten som beskrevs i 
litteraturgenomgången uppnås, även om den är liten. Genom åtgärdspaket 1 sparas 210 kWh/år mer 
energi jämfört med åtgärderna var för sig hoplagda.  
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4.4 Livscykelkostnadsanalys 
4.4.1 Nuvärdeskostnader 
I figur 14 nedan redovisas undersökta åtgärders livscykelkostnad uttryckt i nuvärdeskostnad. 
Åtgärderna kan jämföras mot varandra då utbytesmetoden använts för att likställa åtgärder med 
olika livslängd. För fullständiga beräkningar, se bilaga 6. 
 

 

Figur 14: Nuvärdeskostnad för åtgärder 

 
Nuvärdeskostnaderna för åtgärderna visar att den enda lönsamma åtgärden över kalkylperioden är 
tilläggsisolering av vindsbjälklag. Denna åtgärd har en nuvärdeskostnad som är 42 000 kr lägre än att 
inte utföra någon åtgärd. Det innebär dock endast en besparing på ca 1,5 %. Att byta ut fönstren till 
lågenergifönster har en högre nuvärdeskostnad än nuläget (att inte utföra någon åtgärd) och är 
därmed inte lönsamt. Kombinationen av tilläggsisolering av vind och fönsterbyte är något mindre 
olönsamt än att endast byta ut fönster. Detta åtgärdspaket är ca 22 % dyrare än att inte utföra någon 
åtgärd. Att tilläggsisolera fasad är kostsamt och båda paketen som inkluderar detta har väsentligt 
mycket högre nuvärdeskostnad än nuläget. Att tilläggsisolera fasaden och byta ut fönstren har en 
3 153 000 kr högre nuvärdeskostnad än nuläget, vilket motsvarar ca 116 %. 
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4.4.2 Återbetalningstider 
I figur 15 nedan redovisas undersökta åtgärders återbetalningstider genom simple-payback-
metoden. Åtgärderna kan jämföras mot varandra. För fullständiga beräkningar, se bilaga 6. 
 

 

Figur 15: Återbetalningstid för åtgärder 

 
Eftersom återbetalningstiderna beräknats enligt simple-payback som inte tar hänsyn till pengars 
värdeförändring över tid kan siffrorna endast användas som en fingervisning. Dock är det tydligt att 
tilläggsisolering av vindsbjälklag är den enda åtgärden med en kortare återbetalningstid. Då 
fönsterbytets återbetalningstid är längre än dess livslängd är investeringen inte fördelaktig. De två 
paketen som inkluderar tilläggsisolering av fasad har återbetalningstider runt 100 år, vilket påvisar 
svårmotiverade investeringar. 
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4.4.3 Känslighetsanalys 
Nedan redovisas känslighetsanalysernas resultat; nuvärdeskostnader och återbetalningstider för 
utvalda scenarion och åtgärder. I figur 16 ses ett stapeldiagram över nuvärdeskostnaderna med 
varierad diskonteringsränta för de fyra undersökta åtgärderna. I figur 17 redovisas de för 10 % ökat 
energipris. I figur 18 ses återbetalningstiderna vid 10 % högre energipris. Se bilaga 6 för fullständiga 
beräkningar. 
 

 

Figur 16: Nuvärdeskostnader för åtgärder vid 2 % lägre(t.v.) samt högre (t.h.) diskonteringsränta 

 

 

Figur 17: Nuvärdeskostnad för åtgärder vid 10 % högre energipris 
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Figur 18: Återbetalningstid för åtgärder vid 10 % högre energipris 

 

Vid en lägre diskonteringsränta blir nuvärdeskostnaderna för åtgärderna högre. De olönsamma 
åtgärderna blir mindre olönsamma då den procentuella skillnaden mellan dem och nuläget minskar, 
och den lönsamma åtgärden blir mer lönsam då den procentuella skillnaden ökar. Det är dock 
fortfarande bara tilläggsisolering av vindsbjälklag som är lönsamt då det är den enda åtgärd som har 
lägre nuvärdeskostnad än nuläget (att inte utföra någon åtgärd). Åtgärden ger en besparing på ca 2,0 
%. Åtgärdspaket 1 är ca 14 % dyrare än nuläget och åtgärdspaket 2 ca 77 %. 

Vid en högre diskonteringsränta blir nuvärdeskostnaderna för åtgärderna lägre. De olönsamma 
åtgärderna blir mer olönsamma då den procentuella skillnaden mellan dem och nuläget ökar, och 
den lönsamma åtgärden blir mindre lönsam då den procentuella skillnaden minskar. Tilläggsisolering 
av vindsbjälklag är fortfarande lönsamt, men ger endast en besparing på ca 1,2 %. Åtgärdspaket 1 är 
ca 30 % dyrare än nuläget och åtgärdspaket 2 ca 151 %. 

Det är enligt företaget mycket sannolikt att deras energipriser kommer öka (mer än 
inflationsökningen) under de kommande åren. Därför är känslighetsanalysen för ökat energipris 
särskilt intressant. Beräkningarna visar vid 10 % real energiprisökning högre nuvärdeskostnader för 
åtgärderna, då detta medför att driftskostnaderna ökar. Liksom för den lägre diskonteringsräntan blir 
åtgärderna i detta fall mer lönsamma. Fortfarande är dock endast tilläggsisolering av vindsbjälklaget 
lönsamt med ca 1,7 % lägre nuvärdeskostnad än nuläget. Åtgärdspaket 1 är ca 20 % dyrare än 
nuläget och åtgärdspaket 2 ca 104 %. Återbetalningstiderna vid 10 % högre energipris kortas något, 
men inte tillräckligt för att någon annan åtgärd än tilläggsisolering av vindsbjälklag kan ses som en 
god investering. 
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5 Diskussion och slutsats  

5.1 Resultatdiskussion 
5.1.1 Energibesparing 
För varje åtgärd i klimatskalet minskades byggnadens använda uppvärmningsenergi. Tilläggsisolering 
av vindsbjälklag och byte av fönster till lågenergifönster gav ungefär lika stor energibesparing; ca 3,5 
%. Tilläggsisolering av fasad var den enskilda åtgärd som gav mest energibesparing; uppskattat från 
övriga beräkningar till ca 8 %. Åtgärdspaketen gav en liten synergieffekt i energibesparing jämfört 
med enskilda åtgärder. Åtgärdspaket 1 gav en energibesparing på ca 7 % och åtgärdspaket 2 ca 15 %.  

Energibesparingen av åtgärderna kan vara större om de utförs i andra liknande byggnader. Denna 
byggnads energianvändning innan åtgärderna är redan låg med hänsyn till dess ålder och 
konstruktion och den innehåller ett stort renoverat kontor. Därav döljs åtgärdernas effekt något 
eftersom hela byggnadens area tas med i energisimuleringen. Den procentuella besparingen hade 
varit större om bara den ej renoverade bostadsdelen studerats. 

De procentuella energibesparingarna är rimliga då de jämförs med resultat från tidigare studier i 
underavsnitt 2.3.5. Denna studies resultat är i vissa fall lägre. Det beror troligen på att siffrorna 
jämförs med siffror från till största del orenoverade bostadsbyggnader. Som tidigare nämnts minskas 
den procentuella energibesparingen för denna byggnad på grund av dess kontor. Hade studien gjorts 
på en orenoverad byggnad i Luleå med endast bostäder, hade det procentuella resultatet av 
energibesparing troligen blivit högre än de tidigare studierna. Det beror på att de tidigare studierna 
utförts på byggnader i södra Sverige, där antalet gradtimmar är lägre. En anledning till att denna 
studies resultat av energibesparing för fönsterbyte är lägre är att en betydande andel av fönstren (ca 
46 % av fönsterarean) redan är moderna och inte byts ut, samt att de äldre fönstren kalibrerades ned 
till ett U-värde på 2,0 W/mK. Värdet kan vara högre i verkligheten, vilket då skulle ge en större 
energibesparing vid utbyte. 

Fjärrvärmen i Luleå består till 90 % av spillvärme från stålverket SSAB, och elens ursprung kommer 
aldrig från fossila källor (Luleå energi (u.å.a); Luleå energi (u.å.b)). Det är därför mycket möjligt att 
miljöpåverkansminskningen genom energieffektivisering av byggnader är större i andra delar av 
landet, och framförallt utomlands. Å andra sidan använder byggnader i kallare klimat mer 
uppvärmningsenergi, vilket gör att valet av energikälla där har en större inverkan på miljön. 

I litteraturgenomgången framkom att det byggdes 850 000 lägenheter i flerbostadshus under den 
studerade tidseran samt att 1,5 miljoner av Sveriges totala lägenhetsbestånd kommer behöva 
renoveras tills år 2050. Denna studie visar på att en 50-talsbyggnads energianvändning kan minskas 
med ca 15 % enbart genom utvald energieffektivisering i klimatskalet. Siffran bör kunna vara 
väsentligt högre för orenoverade bostadsbyggnader och många fler åtgärder inom 
energieffektivisering än de undersökta kan utföras. Därmed kan slutsatsen dras att det finns en 
mycket god potential för att sänka äldre flerbostadshus energianvändning. 

5.1.2 Kostnad 
Eftersom Luleå har Sveriges lägsta energikostnader påverkades nuvärdeskostnaderna och 
återbetalningstiderna främst av åtgärdernas investeringskostnad. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget 
uppvisade den enda lönsamma investeringen (1,5 % besparing) eftersom dess investeringskostnad är 
mycket lägre än övriga alternativs. Den årliga kostnadsbesparingen av att utföra energibesparande 
åtgärder i klimatskalet är för alla övriga åtgärder för liten i förhållande till investeringskostnaden för 
att finansiera ingreppen. Särskilt åtgärdspaketen som innehåller tilläggsisolering av fasad har höga 
nuvärdeskostnader och lång återbetalningstid, på grund av hög investeringskostnad. Den stora 
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energiprisskillnaden mellan Sveriges kommuner innebär dock att åtgärderna fönsterbyte samt 
åtgärdspaket 1 kan vara lönsamma någon annan stans där energipriserna är högre. Det är dock inte 
troligt att tilläggsisolering av fasad är lönsamt där heller.  

Resultaten anses vara rimliga och stämmer till stor del överens med vad som framkom i 
litteraturstudien. Det är svårt att finansiera åtgärder endast genom deras energibesparing. Isolering 
av vindsbjälklag och fönster är de främsta av åtgärderna som kan vara lönsamma som enskilda 
åtgärder. I detta fall är dock inte fönsterbytet det. På grund av de mycket låga energipriserna blir 
åtgärder med hög investeringskostnad (här fönster och fasad) mycket svårmotiverade i Luleå. Detta 
eftersom investeringspriset är högt medan den årliga kostnadsbesparingen genom minskad 
uppvärmningsenergikostnad är liten. Fönsterbytet hade kunnat vara lönsamt på någon annan plats i 
landet med högre energipriser, om fönstrens ursprungliga U-värde är högre än det simulerade, eller 
om billigare fönster med relativt lågt U-värde valts.  

Studien motsäger genom de höga nuvärdeskostnaderna för tilläggsisolering av fasad, den litteratur 
som hävdar att det inte existerar några egentliga ekonomiska barriärer för energieffektivisering. 
Entreprenadkostnader och materialkostnader för högpresterande material kan vara höga i 
förhållande till vad en fastighetsägare får tillbaka, särskilt på de platser där energipriserna är låga. 
Självklart måste fastighetsbolagen göra goda affärer, och även om energianvändningen kan minskas 
mycket finns det troligen en gräns för hur dåliga affärer som kan accepteras av ledningen. Exempelvis 
torde en åtgärd som är mer än dubbelt så kostsam över 50 år än att inte utföra någon åtgärd ha 
mycket svårt att vinna stöd hos ett vinstdrivande företags ledning. Således anser författaren att det 
visst finns ekonomiska barriärer för den typen av energieffektivisering. 

Även fast åtgärdspaketen som undersökts i studien inte är lönsamma är de, precis som 
litteratstudien påvisade, mer lönsamma (mindre olönsamma) än som enskilda åtgärder. Detta då 
investeringskostnader kan sänkas då åtgärder samordnas och en liten synergieffekt uppnås i 
energibesparingen. Dessutom kan åtgärder som inte är lönsamma i nuläget vara det om en 
renovering faktiskt krävs. Enligt litteraturgenomgången behöver ca 1,5 miljoner lägenheter renoveras 
fram till 2050, och då är det ofta lönsamt att samtidigt energieffektivisera. Detta scenario 
undersöktes dock inte i denna studie. 

Även återbetalningstiderna samstämmer relativt väl med de tidigare studiernas resultat som 
beskrevs i underavsnitt 2.3.5. Tilläggsisolering av vindsbjälklag är den åtgärd som snabbast 
återbetalar sig, och åtgärdspaket har kortare återbetalningstid än enskilda åtgärder. Fönsterbytet 
hade, som tidigare nämnts, kunnat vara mer lönsamt. Tilläggsisoleringen av vindsbjälklaget har en 
väsentligt kortare (mindre än hälften av) återbetalningstid än i studierna utförda av Burman och 
Persson (2008) samt Gilchrist och Larsson (2017). Detta beror i detta fall framförallt på en mycket 
högre, och omotiverad, investeringskostnad i de tidigare studiernas beräkningar. I övriga fall kan det 
även bero på fler gradtimmar per år i norra än i södra Sverige vilket ger en högre energibesparing. 
Denna faktor motverkas dock i Luleå av de extremt låga energipriserna. Ju lägre energipriser, desto 
mindre påverkas återbetalningstiden av energikostnadsbesparingen. 

Känslighetsanalyserna visade att åtgärderna blir mer lönsamma om diskonteringsräntan sänks eller 
om energipriset stiger. De blir mindre lönsamma om diskonteringsräntan höjs. Eftersom det enligt 
Galären är troligt att deras energipriser inom de närmaste åren kommer öka realt genom nya avtal 
med Luleå Energi är detta positivt. Känslighetsanalyserna förändrade dock inte situationen för vilka 
åtgärder som är lönsamma och vice versa under kalkylperioden. 
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5.1.3 Sociala faktorer 
Energieffektivisering av klimatskalet tillåter ofta även ökad inomhuskomfort för de boende, med 
mindre drag, kalla ytor och ojämn temperatur. Dock måste man ta hänsyn till luftkvaliteten, vilken i 
gamla byggnader utan tilluftsventilation hotas framför allt vid olika slags tilläggsisolering av 
ytterväggar. Måste man då samtidigt installera ett nytt ventilationssystem får åtgärden en ännu 
högre investeringskostnad, även fast driftskostnaden kan minskas genom värmeåtervinning. 
Sammantaget är det mycket svårt att motivera en tilläggsisolering av fasad ur ekonomisk synpunkt 
för fastighetsägaren, särskilt i Luleå. Detta knyter även an till frågan om arkitektoniskt och 
ekonomiskt lämpliga alternativ. 

Studien visade att det inte finns några hinder i detaljplanen för att utföra åtgärder så som 
tilläggsisolering av fasad, även fast åtgärden förändrar byggnadens karaktär väsentligt. Åtgärden 
medger en större energibesparing men kan inte motiveras på grund av både dåliga ekonomiska 
förutsättningar och en negativ estetisk förändring. Skulle fasaden vara i behov av renovering skulle 
dock situationen se helt annorlunda ut. Vid renovering av en äldre tegelfasad behöver kramlorna 
bytas ut till rostfria sådana, vilket gör att fasaden måste rivas. Måste fasaden ändå rivas och därmed 
förändras genom ny fasaduppbyggnad kan tilläggsisolering lättare motiveras. Dessutom blir åtgärden 
i högre grad ekonomiskt försvarbar om renoveringskostnader redan är ofrånkomliga. 

 

5.2 Metoddiskussion 
De avgränsningar som gjorts i studien påverkar resultaten och hur dessa kan tolkas. Avgränsningarna 
gjordes framförallt för att säkerställa arbetets kvalitet inom den givna tidsramen. Då endast 
energieffektivisering av byggnaders klimatskal undersökts kan endast slutsatser dras om hur sådana 
åtgärder påverkar en byggnad. För att kunna sammankoppla olika sorters åtgärder och göra en 
djupare utredning om olika slag av energieffektivisering av byggnader hade fler områden behövts 
inkluderas, exempelvis värmesystem, ventilation och egenproducerad el.  

Eftersom endast en referensbyggnad studerats och inte flera, kan studiens numeriska resultat 
framförallt uttala sig om den aktuella byggnaden. För att kunna dra sådana slutsatser om ett större 
fastighetsbestånd hade fler byggnader behövts studeras samtidigt, då utformning alltid skiljer sig till 
viss del även för byggnader från samma tidsera. Vid en studie av ett större antal byggnader hade 
genomsnittsberäkningar kunnat göras, vilka lättare kan tillämpas på andra byggnadsverk utanför 
studien. Eftersom referensbyggnaden är representativ kan dock resultaten användas till 
uppskattningar av effekter även på andra liknande byggnader med liknande förutsättningar. 

Valet av metoden energisimulering och livscykelkostnadsanalyser grundar sig i författarens intresse 
för att göra en djupare utredning för en aktuell byggnad, där nya resultat tas fram. Metoden har hög 
validitet då det är säkert att den mäter det den är avsedd att mäta; energisimuleringen mäter 
energianvändningen och nuvärdeskostnadsberäkningen mäter livscykelkostnaden. Ett annat 
tillvägagångssätt för att uppnå syftet hade kunnat vara att utföra en statistisk undersökning och/eller 
kartläggning över faktiskt genomförda energieffektiviseringar. Då hade även slutsatser kunnat dras 
för ett större fastighetsbestånd än med valt tillvägagångssätt. Även andra reflektioner hade kunnat 
göras över hur framtidens utmaningar och möjligheter inom området ser ut. Dock hade inga specifika 
rekommendationer kunnat ges för en utvald byggnad. 

Oundvikligen ingår många osäkerheter i studien, på grund av en rad antaganden och uppskattningar 
som behövts göras i både energisimulering och LCC-analys. Osäkerheterna i ingångsdata leder till 
osäkra resultat, som framförallt kan användas som uppskattningar och jämföras mot varandra för 
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den aktuella byggnaden. För att stärka arbetets reliabilitet dokumenterades alla ingångsdata och 
därav antaganden och uppskattningar konsekvent. Det bidrar till en genomskinlighet och innebär att 
alla osäkerheter kan följas upp, kontrolleras och ändras om någon skulle vilja göra om arbetet. Alla 
steg och indata redovisas vilket gör studien mer tillförlitlig.  

Så som beskrevs i litteraturgenomgångens avsnitt 2.7 är energisimulering ett verktyg för att skapa 
just uppskattningar av en byggnads energianvändning. Det är beroende av många okända indata som 
måste uppskattas och antas för att ge resultat. Kalibreringsprocessen är också osäker och icke-
standardiserad. Därav är det av stor vikt att resultaten tolkas som uppskattningar och inte exakta 
svar på hur stor energibesparing olika åtgärder kan generera. Livscykelkostnadsanalysen är också 
beroende av uppskattningar och antaganden, eftersom det inte går att förutsäga exakta livslängder, 
framtida kostnader och tidpunkter för investeringar. Eftersom beräkningarna utförts på samma 
grund fungerar de dock utmärkt för att jämföra mot nuläget och mot andra åtgärder, vilket även är 
syftet med nuvärdeskostnadsmetoden. 

 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
Författaren har många idéer på fortsatt forskning kopplade till ämnet. Nedan följer en lista med 
några intressanta områden att undersöka vidare. 

• Hur åtgärder kan göras mer attraktiva och/eller lönsamma för fastighetsägare 
• Ny teknik inom isoleringsmaterial och fönster, förutsättningar för att bli standard, 

möjligheter och utmaningar kopplat till energibesparing, kostnad och estetik 
• Energieffektivisering genom åtgärder i äldre flerbostadshus installationssystem 
• Kartläggning över fastigheter från tidseran, vilken energianvändning de har, vad som gjorts 

inom energieffektivisering, till vilka resultat, vad behöver göras, situationen idag 
• Djupare ekonomisk analys av åtgärder i klimatskalet, vilken är den optimala isolertjockleken? 
• Jämförande studie för standardrenovering VS renovering med högpresterande material då 

renovering måste ske, energibesparing och livscykelkostnader 
• Energieffektivisering för äldre kontorsbyggnader, andra förutsättningar? 
• Designstudie av tilläggsisolering fasad då fönster flyttas ut i fasaden – duger det? 
• LCA vid energieffektivisering – vilka åtgärder kan rekommenderas då faserna tillverkning och 

avfallshantering tas med i beaktning? 
• Inomhusmiljö vid energieffektivisering, hur påverkas den av olika åtgärder? 
• Arkitektoniskt uttryck/estetik vid energieffektivisering, hur påverkas det av olika åtgärder? 

 

5.4 Slutsats och rekommendation 
Slutsatsen är att tilläggsisolering av vindsbjälklag är den lämpligaste åtgärden för äldre 
flerbostadshus, av de undersökta åtgärderna för energieffektivisering i klimatskalet. Den är 
arkitektoniskt lämplig med hänsyn till bevarandet av byggnaden då den inte förändrar byggnadens 
utseende. Den är även ekonomiskt lämplig då den har en livscykelkostnad som är lägre än 
alternativet att inte utföra någon åtgärd. I Luleå är det svårt att motivera åtgärder med höga 
investeringskostnader då energipriserna är mycket låga. Detta eftersom 
energikostnadsbesparingarna genom åtgärderna blir låga i förhållande till investeringskostnaderna. 

För den aktuella byggnaden rekommenderas därför framförallt tilläggsisolering av vindsbjälklag, med 
en energibesparing på ca 3,5 % och en kostnadsbesparing på ca 1,5 %. Vill fastighetsägaren sänka 
energianvändningen ytterligare, och höja inomhuskomforten, men samtidigt riskera en ej lönsam 
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affär, rekommenderas åtgärdspaket 1. Genom paketet, som består av tilläggsisolering av 
vindsbjälklag, byte av fönster till lågenergifönster och tätning runt dessa besparas ca 7 % energi. 
Livscykelkostnaden är ca 22 % högre än att inte utföra någon åtgärd. Den kan dock sannolikt bli något 
lägre i realiteten, då de befintliga äldre fönstren kan vara sämre än vad som simulerats, samt om 
fastighetsbolagets energipriser ökar realt. Fönsterbytet är arkitektoniskt lämpligt då det inte heller 
påverkar byggnadens uttryck i någon hög grad, då samma kulör på fönsterkarm används. 

Åtgärdspaket som innehåller tilläggsisolering av fasad kan inte rekommenderas för byggnaden då det 
varken är ekonomiskt eller arkitektoniskt försvarbart, trots att det ger en högre energibesparing. 
Skulle en totalrenovering av fasaden planeras rekommenderas dock åtgärden, då byggnadens 
karaktär ändå måste omformas, och den ekonomiska situationen förändras. Måste detta göras 
rekommenderas ett större åtgärdspaket, för att ta tillvara på synergieffekter.  

För byggnader med liknande förutsättningar bör tilläggsisolering av vindsbjälklag kunna vara en god 
åtgärd. Åtgärdspaket 1 kan sannolikt vara lönsamt på annan plats och/eller för byggnader med sämre 
fönster. Om flera åtgärder ska utföras rekommenderas samordning. Dock rekommenderas 
noggranna undersökningar av energibesparing och kostnader innan val av åtgärder görs, eftersom 
resultat skiljer sig mycket åt även för liknande byggnader. Att använda livscykelkostnadsanalys för 
ekonomiska beslut rörande ingrepp på byggnader rekommenderas starkt. 
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Bilaga 1: Byggnadshistoria 1945-1964 
 

Brist på moderna bostäder 
Perioden efter andra världskrigets slut brukar kallas rekordåren. Den svenska industrin blomstrade, 
det ekonomiska välståndet ökade, människornas levnadsstandard förbättrades och konsumtionen 
tilltog. En genomgripande folkomflyttning skedde då över en miljon människor flyttade från 
landsbygden in till städerna. Även en omfattande arbetskraftsinvandring till städerna krävdes för att 
klara industrins behov. Dessa faktorer tillsammans med en växande och ung befolkning skapade en 
omfattande bostadsbrist. Bostadspolitiken blev en het politisk fråga, och stora satsningar gjordes för 
att bygga bort bostadsbristen. (SABO, u.å.) 

Utöver det stora underskottet på lägenheter rådde också brist på moderna sådana, med god 
utrymmes- och utrustningsstandard. Byggbranschen och kommunerna hade låg beredskap för 
situationen. De få investeringar som gjordes på marknaden var framförallt inriktade på kortsiktiga 
vinster och att dra nytta av bostadsbristen. Stora skillnader mellan hyror för beståndet och för 
nyproduktion gjorde att medelklasshushåll inte heller kunde efterfråga nyproducerade lägenheter. 
En bostadssocial utredning lyfte 1945 fram att bristen av moderna lägenheter var väsentlig. 38 % av 
alla lägenheter var enrummare och endast 15 % hade minst fyra rum. 64 % saknade wc och 79 % bad 
och dusch. Endast vart tredje hushåll hade el- eller gasspis och endast 11 % kylskåp. Utredningen 
insåg att bostadsproblemet krävde statliga åtgärder. (Boverket, 2007) 
 

Politiska satsningar, byggande och sanering 
Den bostadssociala utredningen lade i sitt betänkande fram att staten skulle ge produktionsstöd för 
att skapa goda bostäder för alla, och inte några segregerade lösningar för särskilda grupper. Beslut 
togs åren efter av riksdagen att landets kommuner hade ansvaret för bostadsbyggandet. Staten gav 
lån med låg ränta för att bygga bra och billiga bostäder. Dessa lån medförde att privata byggherrar 
kunde låna upp till 85 % av produktionskostnaderna, kooperativa upp till 95 % och kommunala, 
allmännyttiga bostadsföretag upp till 100 %. De allmännyttiga bostadsföretagen skulle enligt 
utredningen verka för en hög och jämn produktion av bostäder, en låg hyresnivå, försvårande av 
spekulation och en stabilitet i förvaltningen. (SABO, u.å.) 

Åtgärderna för nybyggnad i stadssamhällena förväntades bli tidsbegränsade, under 10 till 15 år. Man 
räknade med att under den tiden kunna bygga ikapp bostadsbehovet och samtidigt modernisera det 
befintliga beståndet. Ett kvantitativt mål på att bygga ungefär 45 000 lägenheter per år sattes. 
(Boverket, 2007) De statliga subventionerna blev dock högre än planerat (SABO, u.å.). 

De politiska satsningarna gav resultat, men de ursprungliga beräkningarna höll inte. Enligt 
utredningen 1945 skulle behovet av nya lägenheter vara drygt 600 000 fram till 1960. Resultatet blev 
att drygt 800 000 lägenheter byggdes under de femton åren men bostadsbristen kvarstod 
fortfarande, med ca 300 000 hushåll i kö. (SABO, u.å) Att notera är dock att det stora rivningsarbetet 
som pågick under samma period bidrog till att nettotillskottet av lägenheter endast blev 570 000 
(Boverket, 2007). Genom nybyggnationen hade den värsta trångboddheten minskats och många fler 
bodde nu i lägenheter med rinnande kallt och varmt vatten, badrum, centralvärme och moderna kök 
(ibid.).  

I slutet av 1959 sattes en ny utredning för att klarlägga framtida bostadsbehov och komma med 
förslag på lösningar. En stor bostadsbrist kvarstod fortfarande, delvis på grund av en ännu mer 
dramatisk inflyttning till städerna än förväntat, fler nya hushåll än förväntat och en motvilja hos 
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näringslivet att fortsätta bygga i samma takt på grund av höga byggkostnadsökningar. Även en del av 
de gamla problemen kvarstod. Det fanns betydande skillnader i lägenhetsstandard mellan städer och 
glesbygd, och många små hushåll och pensionärer bodde fortfarande i omoderna lägenheter. Trots 
att trångboddheten minskat var den fortfarande betydande bland större familjer. Fokus lades främst 
på det senare problemet när utredningen fastslog en rekommendation om att bygga 1,5 miljoner 
lägenheter mellan 1960 och 1975. (Boverket, 2007) Bostadsbyggnadsprogrammet fastställdes i 
riksdagen 1965 och kom senare att kallas miljonprogrammet (SABO, u.å.).  
 

Produktion och design 
Enligt Nylander (2013) byggde man under 40-talet och början av 50-talet ofta naturanpassat och i 
lägre skala, exempelvis trevånings lamellhus som är ett viktigt kännetecken från denna era. Men 
byggandet förändrades sedan och man började istället bygga högre och bredare hus med större 
ingrepp på naturen (ibid). Byggnadsperioden blev mer och mer starkt präglad av tilltron till moderna 
byggmetoder och stordrift. Detta ansågs vara lösningen på bostadsbristen, att kunna bygga bort den 
snabbt, effektivt och till låga kostnader. Fokus låg dock inte endast på att bygga billiga bostäder utan 
också till hög kvalitet. Med anledning av dessa faktorer instiftade staten kring 1950 ett 
produktionsråd för rationalisering, och 1952 en maskinlånefond för att driva den tekniska 
utvecklingen framåt. Dessutom medgav statens lånesystem senare särskilda fördelar till de som 
byggde mer än 1000 lägenheter åt gången. Dessa faktorer kom att styra vilken typ av 
bostadsbyggnader som byggdes. (SABO, u.å.) 

Resultatet blev att nybyggnationen blev storskalig och standardiserad. Fler byggmaskiner och en 
ökande mängd prefabricerade byggelement i betong, metall, trä och plast rationaliserade byggandet. 
Ett färdigt byggelement som började vinna popularitet under perioden var ytter- och innerväggar. 
Flera allmännyttiga bostadsbolag etablerade också egna elementfabriker. (SABO, u.å.) Nylander 
(2013) beskriver att de moderna 50-talshusen höll en mycket hög klass, funktionellt, tekniskt och 
estetiskt. Lägenheterna var rymligare, bättre utrustade och tekniskt uppbyggda än tidigare 
bostadsbyggnader. (ibid.). 

Under 1950-talet och början av 1960-talet ökade produktionen av fasadtegel i Sverige dramatiskt. 
Den fördubblades under tidsperioden, medan murtegelproduktionen istället minskade kraftigt. 
Anledningen till förändringen i produktionen var de omfattande byggnadstekniska förändringarna. 
Stommar av massivt murtegel slutade gradvis att byggas och upphörde helt på 50-talet. Istället 
satsade man på bättre värmeisolerande ytterväggar, och mer industrialiserade lösningar. Därav kom 
tegel att alltmer bli ett renodlat fasadmaterial. En vanlig konstruktion var tegelfasad med bakmur av 
lättbetongblock. För att förankra fasadmuren till bakmuren användes ombockade järnkramlor med 
bristfälligt korrosionsskydd. Kramlor sattes även mot bjälklagskanter och tvärgående betongväggar. 
(Tägil et al., 2011) 

Tegelindustrin blev under perioden även utsatt av konkurrens från andra byggnadsmaterial, 
exempelvis av lättbetongen. Detta gjorde att industrin blev tvungen att rationalisera sig. Tegelbruken 
blev färre, och sortimentet av fasadtegel minskades och förenklades. Industrin anpassades till en 
storskalig byggnadsproduktion. Arkitekter föredrog ofta slagen sten för sin färgvariation, men detta 
blev svårare att få tag på. Istället strängpressade man stenarna i långa längder som sedan kapades, 
vilket gjorde produktionen billigare. Håltegel, som gav lägre vikt och något bättre 
isoleringsegenskaper, kunde även börja tillverkas på detta sätt. (Tägil et al., 2011) 
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Plan tre och innergården på samma nivå. Plan fyra och fem 
har liknande utformning. 

Plan sex (vindsvåning) 

Bilaga 2: Plan- och fasadritningar 
 

Samtliga ritningar tillhör Galären och används med tillstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källarplan                                                 Bottenplan 
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Fasad mot öst. Entréparti har annan utformning än i figur 

 

Utsnitt fasad mot öst. Trapphus på innergård 

 

 

Fasad mot väst. Fönster finns även längst ned till vänster 
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Fasad mot syd 

 

 

Fasad mot nord 
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Bilaga 3: Fönster- och ytterdörrförteckning 
Följande är en förteckning på fönster och ytterdörrar i byggnadens nuvarande utformning. 
Fönster 

Typ Antal Mått (mm) Glas Tillv. år U-värde (W/(m2k)) 
Lgh-fönster plan 3–5 50 1380x1380 3-glas 1986 2–2,5  
Fönsterdörr plan 3–5 
(dubbeldörr balkonger) 

3 1510x2100 2-glas 2007 1,2 

Lgh-fönster vindsvåning (balkong 
och fönster i nordfasad) 

4 1010x1345 3-glas 1986 2–2,5 

Lgh-fönster vindsvåning 
(i vindskupor) 

12 1380x1095 3-glas 1986 2–2,5 

Lgh-fönster vindsvåning 
(i vindskupor) 

3 1380x1095 3-glas 2014 0,9 

Fönsterdörrsparti vindsvåning 
(balkong) 

1 2295x2100 
+ triangel 
2295x620/2 

2-glas 2007 1,2 

Fönsterparti kontorsentré 1 3500x3400 2-glas 2007 1,1 
Fönster kontor t.h. om entré 1 3710x2500 2-glas 2007 1,1 
Fönster kontor t.v. om entré 1 1190x2500 2-glas 2007 1,2 
Fönster kontor (under gård) 2 4610x2750 2-glas 2007 1,1 
Fönster kontor kök 1 1975x800 3-glas 2007 1,1 
Fönster garage 1 2305x800 3-glas 2007 1,1 
Fönster till vänster om lgh-entré 1 2585x1945 2-glas 2007 1,2 
Fönster ytterligare till vänster om 
lgh-entré 

2 2590x1945 2-glas 2007 1,2 

Fönster nr 1 till höger om lgh-
entré 

1 2545x1595 3-glas 2007 1,1 

Fönster nr 2 till höger om lgh-
entré 

1 2500x1395 3-glas 2007 1,1 

Fönster nr 3 till höger om lgh-
entré 

1 2500x1145 3-glas 2007 1,1 

Fönster nr 4 till höger om lgh-
entré 

1 1380x950 3-glas 2007 1,1 

Fönster i trapphus 8 1075x1400 3-glas 1986 2–2,5 
Fönster i gårdstrapphus 7 1285x1585 3-glas 2007 1,1 

 
Ytterdörrar 

Typ Antal Mått (mm) Glas Tillv. år U-värde (W/(m2k)) 
Kontorsentréparti  
(glas-aluminium) 

1 1090x3465 2-glas 2007 1,2 

Lägenhetsentré (glas-trä) 1 2400x2280 2-glas 2007 1,2 
Dörr från byggnad till gård  
(glas-aluminium) 

1 1485x2100 2-glas 1986 2,0–2,5 

Dörr i gårdstrapphus  
(glas-aluminium) 

1 950x2100  2007 1,2 

 
Garageport 
Takskjutsport av Hörmann typ SPU30 med U-värde ca 1,4 W/m2K. 
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Bilaga 4: Indata för klimatskal 
 
Följande är simuleringsindata för byggnadens klimatskal i dess nuvarande utformning. Byggnadens 
konstruktion dokumenteras i avsnitt 4.1. Värden för värmeledningsförmåga (λ) är hämtade från 
Petersson (2012). 

Yttervägg källare, U=0,93 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Betong 300 1,7 
Träullsplatta 50 0,07 
Puts 10 1 

 

Yttervägg kontor Varvsgatan, U=0,19 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Puts 10 1 
Träullsplatta 50 0,07 
K-plywood 12 0,14 
Mineralull och träreglar 170 0,045 
Betong 200 1,7 
Stillastående luftspalt 45 0,25 
K-plywood 12 0,14 
Gips 13 0,22 

 

Yttervägg kontorsentré, U=0,20 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Puts 10 1 
Träullsplatta 50 0,07 
K-plywood 12 0,14 
Mineralull och träreglar 170 0,045 
K-plywood 12 0,14 
Gips 13 0,22 

 

Yttervägg kontor Kyrkogatan, U=0,36 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Ventilerad tegelfasad 170 0,85 
Betong 200 1,7 
Mineralull och träreglar 95 0,045 
K-plywood 12 0,14 
Gips 13 0,22 

 

Yttervägg kontor baksida, U=0,39 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Betong 200 1,7 
Mineralull och träreglar 95 0,045 
K-plywood 12 0,14 
Gips 15 0,22 
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Yttervägg kontor mot intilliggande byggnad, U=1,61 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Betong 200 1,7 
Stillastående luftspalt 45 0,25 
K-plywood 12 0,14 
Gips 15 0,22 

 

Yttervägg plan 3–5, U=0,41 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Ventilerad tegelfasad 170 0,85 
Lättbetong 220 0,12 
Stillastående luftspalt 45 0,25 
Gips 16 0,22 

 

Yttervägg vindsvåning, U=0,15 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Ventilerad tegelfasad 170 0,85 
Lättbetong 220 0,12 
Mineralull och träreglar 200 0,045 
Gips 13 0,22 

 

Grund, U=3,29 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Grus 150 2 
Betong 100 1,7 

 

Tak, U=0,19 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Ytpapp 2 0,065 
Underlagspapp 1 0,065 
Råspont 23 0,14 
Stenullslösull 150* 0,042 
Mineralullsmatta 50* 0,039 
Betong 200* 1,7 

* I modellen dimensionerat som 49 % av dessa tjocklekar. Se avsnitt 3.3 

Gårdsbjälklag, U=0,18 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Jord och gräs 150 1,5 
Grus 150 2 
Mineralull 200 0,039 
Betong 200 1,7 
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Följande är ändringarna i simuleringsindata för byggnadens klimatskal vid simulering av 
tilläggsisolering av vindsbjälklag samt fasad. 

Tak, U=0,07 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Ytpapp 2 0,065 
Underlagspapp 1 0,065 
Råspont 23 0,14 
Ny lösull (glasull) 300* 0,035 
Lösull (stenul) 150* 0,042 
Mineralullsmatta 50* 0,039 
Betong 200* 1,7 

* I modellen dimensionerat som 43 % av dessa tjocklekar. Se avsnitt 3.3 

Yttervägg kontor Kyrkogatan, U=0,14 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Ventilerad tegelfasad 140 0,7 
Ny fasadskiva (PIR) 100 0,022 
Betong 200 1,7 
Mineralull och träreglar 70 0,045 
K-plywood 12 0,14 
Gips 13 0,22 

 

Yttervägg plan 3–5, U=0,14 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Ventilerad tegelfasad 140 0,7 
Ny fasadskiva (PIR) 100 0,022 
Lättbetong 220 0,12 
Stillastående luftspalt 45 0,25 
Gips 16 0,22 

 

Yttervägg vindsvåning, U=0,09 W/(m2K) 
Material Tjocklek (mm) λ (W/mK)  
Ventilerad tegelfasad 140 0,7 
Ny fasadskiva (PIR) 100 0,022 
Lättbetong 220 0,12 
Mineralull och träreglar 200 0,045 
Gips 13 0,22 
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Bilaga 5: Värmekamerabilder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anslutning innerbjälklag(golv)-innervägg-yttervägg 

Anslutning innerbjälklag(innertak)-innervägg-yttervägg 
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Yttervägg 

Anslutning fönster-innervägg 



76 
 

Bilaga 6: Beräkningar LCC 
 
Nuvärdeskostnader 

A. Ingen åtgärd 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 0 + (0,45 ∗ 267 738 + 0,75 ∗  33 423) ∗
(1 + 0,063)50

0,063(1 + 0,063)50  +  
200 000

(1 + 0,063)0 

+ 
200 000

(1 + 0,063)10 +  
200 000

(1 + 0,063)20  + 
200 000

(1 + 0,063)30 +  
200 000

(1 + 0,063)40 

 

= 145 549,35 ∗ 15,87301587 + 416 858,011 
 
≈ 2 727 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 
 

B. Tilläggsisolering vindsbjälklag 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 31 900 + (0,45 ∗ 257 345 + 0,75 ∗ 33 423) ∗   
(1 + 0,063)50

0,063(1 + 0,063)50 +  
200 000

(1 + 0,063)0 

 

+ 
200 000

(1 + 0,063)10 +  
200 000

(1 + 0,063)20  + 
200 000

(1 + 0,063)30 +  
200 000

(1 + 0,063)40 

= 31 900 + 140 872,5 ∗ 15,87301587 +  416 858,011 
 
≈ 2 685 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 
 

C. Fönsterbyte 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 1 008 000 + (0,45 ∗ 257 280 + 0,75 ∗ 33 423) ∗
(1 + 0,063)50

0,063(1 + 0,063)50  +
1 008 000

(1 + 0,063)35 

= 1 008 000 +  140 843,25 ∗ 15,87301587 +  118 794,4835 

≈ 3 362 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 
 

D. Tilläggsisolering vindsbjälklag + fönsterbyte (Åtgärdspaket 1) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 31 900 + 1 008 000 +  (0,45 ∗ 246 677 + 0,75 ∗ 33 423) ∗
(1 + 0,063)50

0,063(1 + 0,063)50 

+ 
1 008 000

(1 + 0,063)35 

 
=  1 039 900 + 136 071,9 ∗ 15,87301587 + 118 794,4835  

≈ 3 319 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 
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E. Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 3 690 000 + (0,45 ∗ 234 333 + 0,75 ∗ 33 423) ∗
(1 + 0,063)50

0,063(1 + 0,063)50 +
1 008 000

(1 + 0,063)35 

 
= 3 690 000 + 130 517,1 ∗ 15,87301587 +  118 794,4835  
 
≈ 5 880 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

F. Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte + tilläggsisolering vindsbjälklag (Åtgärdspaket 2) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 3 690 000 + 31 900 +  (0,45 ∗ 223 679 + 0,75 ∗ 33 423) ∗
(1 + 0,063)50

0,063(1 + 0,063)50 

+ 
1 008 000

(1 + 0,063)35 

 
= 3 721 900 + 125 722,8 ∗  15,87301587 +  118 794,4835  

≈ 5 836 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

Återbetalningstider 

Årlig besparing beräknas som årlig besparing i drift- och underhållskostnad för åtgärden jämfört mot 
att inte utföra någon åtgärd. 

G. Tilläggsisolering vindsbjälklag 

Å𝐵𝐵 = (145 549,35 + �200 000
10

�)− (140 872,5 + �200 000
10

�) = 4 676,85 𝑟𝑟𝑟𝑟  

Å𝐵𝐵𝐵𝐵 =  
31 900

4676,85
≈ 6,8 å𝑟𝑟 

 

H. Fönsterbyte 

Å𝐵𝐵 =  (145 549,35 + �200 000
10

�) − 140 843,25 =  24 706,1 𝑟𝑟𝑟𝑟  

Å𝐵𝐵𝐵𝐵 =
1 008 000
24 706,1

≈ 41 å𝑟𝑟  

 

I. Tilläggsisolering vindsbjälklag + fönsterbyte (Åtgärdspaket 1) 

Å𝐵𝐵 =  (145 549,35 + �200 000
10

�) −  136 071,9 = 29 477,45 𝑟𝑟𝑟𝑟 
 

Å𝐵𝐵𝐵𝐵 =
1 039 900
29 477,45

≈ 35 å𝑟𝑟 
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J. Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte 

Å𝐵𝐵 =  �145 549,35 + �200 000
10

�� −  130 517,1 = 35 032,25 𝑟𝑟𝑟𝑟 

Å𝐵𝐵𝐵𝐵 =
3 690 000
35 032,25

≈ 105 å𝑟𝑟 

 

K. Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte + tilläggsisolering vindsbjälklag (Åtgärdspaket 2) 

Å𝐵𝐵 =  �145 549,35 + �200 000
10

�� −  125 722,8 = 39 826,55 𝑟𝑟𝑟𝑟 

Å𝐵𝐵𝐵𝐵 =
3 721 900
39 826,55

≈ 93  å𝑟𝑟 

 

 

Känslighetsanalys Ingen åtgärd 

L. Nuvärdeskostnad med lägre diskonteringsränta (4,3 %) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 0 + (0,45 ∗ 267 738 + 0,75 ∗  33 423) ∗
(1 + 0,043)50

0,043(1 + 0,043)50  +  
200 000

(1 + 0,043)0 

+ 
200 000

(1 + 0,043)10 +  
200 000

(1 + 0,043)20  + 
200 000

(1 + 0,043)30 +  
200 000

(1 + 0,043)40 

 

= 145 549,35 ∗ 23,25581395 + 511 127,1627 
 

≈ 3 896 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

M. Nuvärdeskostnad med högre diskonteringsränta (8,3 %) 

0 + (0,45 ∗ 267 738 + 0,75 ∗  33 423) ∗
(1 + 0,083)50

0,083(1 + 0,083)50  + 
200 000

(1 + 0,083)0 

+ 
200 000

(1 + 0,083)10 +  
200 000

(1 + 0,083)20  + 
200 000

(1 + 0,083)30 +  
200 000

(1 + 0,083)40 

 

= 145 549,35 ∗ 12,04819277 + 357 225,9413 
 

≈ 2 111 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

N. Nuvärdeskostnad med högre energipris (+ 10 %) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 0 + (0,495 ∗ 267 738 + 0,825 ∗  33 423) ∗
(1 + 0,063)50

0,063(1 + 0,063)50  + 
200 000

(1 + 0,063)0 
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+ 
200 000

(1 + 0,063)10 +  
200 000

(1 + 0,063)20  + 
200 000

(1 + 0,063)30 +  
200 000

(1 + 0,063)40 

 

= 160 104,285 ∗ 15,87301587 + 416 858,011 
 
≈ 2 958 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

Känslighetsanalys tilläggsisolering vindsbjälklag 

O. Nuvärdeskostnad med lägre diskonteringsränta (4,3 %) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 31 900 + (0,45 ∗ 257 345 + 0,75 ∗ 33 423) ∗   
(1 + 0,043)50

0,043(1 + 0,043)50 +  
200 000

(1 + 0,043)0 

 

+ 
200 000

(1 + 0,043)10 +  
200 000

(1 + 0,043)20  + 
200 000

(1 + 0,043)30 +  
200 000

(1 + 0,043)40 

= 31 900 + 140 872,5 ∗ 23,2558139 +  511 127,1627 
 
≈ 3 819 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

P. Nuvärdeskostnad med högre diskonteringsränta (8,3 %) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 31 900 + (0,45 ∗ 257 345 + 0,75 ∗ 33 423) ∗   
(1 + 0,083)50

0,083(1 + 0,083)50 +  
200 000

(1 + 0,083)0 

 

+ 
200 000

(1 + 0,083)10 +  
200 000

(1 + 0,083)20  + 
200 000

(1 + 0,083)30 +  
200 000

(1 + 0,083)40 

= 31 900 + 140 872,5 ∗ 12,04819277 +  357 225,9413 
 
≈ 2 086 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

Q. Nuvärdeskostnad med högre energipris (+10 %) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 31 900 + (0,495 ∗ 257 345 + 0,825 ∗ 33 423) ∗   
(1 + 0,063)50

0,063(1 + 0,063)50 +  
200 000

(1 + 0,063)0 

 

+ 
200 000

(1 + 0,063)10 +  
200 000

(1 + 0,063)20  + 
200 000

(1 + 0,063)30 +  
200 000

(1 + 0,063)40 

= 31 900 + 154 959,75 ∗ 15,87301587 +  416 858,011 
 
≈ 2 908 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 
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R. Återbetalningstid med högre energipris (+10 %) 

Å𝐵𝐵 = �160 194,285 + �200 000
10

�� − �154 959,75 + �200 000
10

�� = 5 234,535 𝑟𝑟𝑟𝑟  

Å𝐵𝐵𝐵𝐵 =  
31 900

5 234,535
≈ 6,1 å𝑟𝑟 

 

 

 
Känslighetsanalys Åtgärdspaket 1 

S. Nuvärdeskostnad med lägre diskonteringsränta (4,3 %) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 1 039 900 + (0,45 ∗ 246 677 + 0,75 ∗ 33 423) ∗
(1 + 0,043)50

0,043(1 + 0,043)50 +
1 008 000

(1 + 0,043)35 

 
= 1 039 900 + 136 071,9 ∗ 23,25581395 + 230 945,6238  

≈ 4 435 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 
 

T. Nuvärdeskostnad med högre diskonteringsränta (8,3 %) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 1 039 900 + (0,45 ∗ 246 677 + 0,75 ∗ 33 423) ∗
(1 + 0,083)50

0,083(1 + 0,083)50 + 
1 008 000

(1 + 0,083)35 

 
=  1 039 900 + 136 071,9 ∗ 12,04819277 + 61 867,78252  

≈ 2 741 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 
 

U. Nuvärdeskostnad med högre energipris (+10 %) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 1 039 900 + (0,495 ∗ 246 677 + 0,825 ∗ 33 423) ∗
(1 + 0,063)50

0,063(1 + 0,063)50 +  
1 008 000

(1 + 0,063)35 

 
=  1 039 900 + 149 679,09 ∗  15,87301587 + 118 794,4835   

≈ 3 535 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 
 

V. Återbetalningstid med högre energipris (+10 %) 

Å𝐵𝐵 =  �160 194,285 + �200 000
10

�� −  149 679,09 = 30 515,195 𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

Å𝐵𝐵𝐵𝐵 =
1 039 900

30 515,195
≈ 34 å𝑟𝑟 
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Känslighetsanalys Åtgärdspaket 2 

W. Nuvärdeskostnad med lägre diskonteringsränta (4,3 %) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 3 721 900 + (0,45 ∗ 223 679 + 0,75 ∗ 33 423) ∗
(1 + 0,043)50

0,043(1 + 0,043)50 

+ 
1 008 000

(1 + 0,043)35 

 
= 3 721 900 + 125 722,8 ∗  23,25581395 + 230 945,6238 

≈ 6 877 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 
 

X. Nuvärdeskostnad med högre diskonteringsränta (8,3 %) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 3 721 900 + (0,45 ∗ 223 679 + 0,75 ∗ 33 423) ∗
(1 + 0,083)50

0,083(1 + 0,083)50 

+ 
1 008 000

(1 + 0,083)35 

 
= 3 721 900 + 125 722,8 ∗  12,04819277 + 61 867,78252 

≈ 5 299 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 
 

Y. Nuvärdeskostnad med högre energipris (10 %) 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚 = 3 721 900 + (0,495 ∗ 223 679 + 0,825 ∗ 33 423) ∗
(1 + 0,063)50

0,063(1 + 0,063)50 

+ 
1 008 000

(1 + 0,063)35 

 
= 3 721 900 + 138 295,08 ∗  15,87301587 + 118 794,4835 

≈ 6 036 000 𝑟𝑟𝑟𝑟 

 

Z. Återbetalningstid med högre energipris (+10 %) 

Å𝐵𝐵 =  �160 194,285 + �200 000
10

�� −  138 295,08 = 41 899,205 𝑟𝑟𝑟𝑟 

Å𝐵𝐵𝐵𝐵 = 3 721 900
41 899,205

≈ 89 å𝑟𝑟   
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Bilaga 7: Simuleringsresultat 
Nedan visas simuleringsresultat för de sju olika simuleringarna. Siffran som används i resultatet är 
”total” minus kylningsenergin som räknas bort då kontoret står för den på sitt elkontrakt. 

Simulering 0: Första test 

 



83 
 

Simulering 1: Nuvarande utformning 
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Simulering 2: Tilläggsisolering vindsbjälklag 
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Simulering 3: Fönsterbyte 
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Simulering 4: Tilläggsisolering vindsbjälklag + fönsterbyte (Åtgärdspaket 1) 
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Simulering 5: Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte 
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Simulering 6:  
Tilläggsisolering fasad + fönsterbyte + tilläggsisolering vindsbjälklag (Åtgärdspaket 2) 
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