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χψSTRχCT

SAMMANFATTNING
Vi står idag inför stora utmaningar för att minska miljöpåverkan. Fastigheter och främst
flerbostadshus står för en stor del av energiåtgången i världen. Det krävs därför åtgärder för att
effektivisera deras energianvändning. I Sverige byggdes en miljon bostäder mellan åren 1965
och 1974, en stor del av dessa bostäder var flerbostadshus. Dessa bostäder har med dagens mått
mätt dålig energiprestanda och en stor del av beståndet kommer även att behöva omfattande
renoveringar under de kommande åren.
I denna studie undersöker vi hur renoveringar har gjorts när energieffektivisering dessa bostäder
har skett. Vi har studerat olika projekt där man har energioptimerat på olika sätt.
Vi har också med hjälp av Ramunderstaden (den kommunala fastighetsvärden i Söderköping)
studerat olika tänkbara lösningar för att energioptimera ett lamellhus i två våningar uppfört
1973. ψyggnaden är uppförd i slutet av miljonprogrammet och ligger i Husby backe i
Söderköping.
Huset har tvåglasfönster och ett tunt lager isolering och därmed är energiprestandan typisk för
den aktuella tiden. Vissa renoveringar har gjorts under åren; vinden har tilläggsisolerats och ett
från och tilluftsystem med värmeåtervinning (FTX) har installerats.
Rapporten presenterar tre olika förslag på tänkbara lösningar för att energioptimera fastigheten.
De åtgärder som undersökts är fönsterbyte, tilläggsisolering av väggar både invändigt och
utvändigt, tilläggsisolering av plattan invändigt samt tilläggsisolering av sockeln utvändigt.
Rapporten undersöker även energitillskottet av att placera solceller på taket av huset.
Det förslag som ger minst energieffektivisering är tilläggsisolering av väggarna invändigt och
av plattan invändigt Med dessa lösningar sänks energiförbrukningen från 168 kWh/m2år till
103 kWh/m2år. Det förslag som ger mest energieffektivisering är tilläggsisolering av väggarna
utvändigt och av plattan invändigt, byte av fönster från 2-glas till 3-glas samt inglasning av
balkongerna för att minska köldbryggan. Med dessa åtgärder hamnar energiprestandan på 63,1
kWh/m2år. Detta resultat är till och med långt under de krav som nu ställs i ψoverkets
byggregler (ψψR) för nyproducerade lägenheter.

ABSTRACT

χψSTRχCT

Today we face major challenges to reduce environmental impact. Real estate and primarily
multi-family houses account for a large part of energy consumption in the world. Therefore,
measures are required to reduce their energy use. In Sweden, one million homes were built
between 1965 and 1974, a large part of these homes were multi-family houses. These homes
have, with today's measure bad energy performance, a large part of these houses will need
extensive renovations in the coming years.
In this study we investigate how previous renovations have energy-efficient these buildings.
We have studied different projects where energy optimized have been done in different ways.
We have also been studying various possible solutions for the energy optimization of a twostorey building constructed in 1973, using the Ramundstaden (municipal property values in
Söderköping). This is a house built at the end of the million programs. The house is located in
Husby ψacke in Söderköping.
The house currently has a poorly energy performance, double glazing and little insulation.
However, some renovations have been made over the years, the attic has added insulation and
an FTX system has been installed.
We present three different proposals for possible solutions to energy optimize the property. We
replace windows from 2-glass to 3-glass. We additionally insulate the floor inside and
additionally insulate the facade both inside and outside.
We also investigate the energy produced of placing solar cells on the roof of the building.
With our smallest suggestion, where we insulate the walls inside and inside the floor, we lower
the energy consumption from 168 kWh/m2 to 103 kWh/m2 year. In our biggest suggestion,
where we insulate the walls from the outside, the floor insulates from the inside, changing
windows from 2-glass to 3-glass and also glazing the balconies to reduce the cold bridge. With
these changes to the building we reach 63.1 kWh/m2.

FÖRORD

FÖRORD

Detta examensarbete är utfört på Linköpings universitet, campus Norrköping. χrbetet är det
avslutande momentet efter tre års studier till byggnadsingenjör. Under utbildningen har vi
studerat kurser i byggnadsteknik, miljöteknik och energi och miljöbyggande. Dessa kurser har
satt grunden för vårt intresse i hållbart byggande. Det är roligt och utmanade att få använda de
kunskaper vi skaffat under utbildningen för att utföra denna studien.
Det har varit stimulerande att få möjligheten att lära oss VIP-Energy (beräkningsprogrammet
som användes i studien) och använda det verktyget för att utföra riktiga energiberäkningar.
Detta är också något som vi bedömer att vi kommer att ha nytta av i det kommande yrkeslivet.
Examensarbetet visar att det är möjligt att med olika åtgärder radikalt minska
energiförbrukningen för ett typhus, byggt under miljonprogrammet.
Vi vill tacka Ramunderstaden för visat intresse får vårt examensarbete och det stöd de gett oss
under processen med arbetet.
Vi vill tacka Strusoft och Kristin Davidsson som gett oss utbildning av VIP-Energy och bistått
oss med tillämpningen av programmet.
Vi vill också tacka Madjid Taghizadeh för hjälp på vägen under arbetet.
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ψEGREPPSFÖRKLχRING

Atemp
Definitionen av χtemp har tagits fram av ψoverket för att enklare kunna räkna på de krav de har
ställt på maximalt tillförd energi per kvadratmeter golvarea och år. χtemp definieras därför som
den invändiga golvyta på ett våningsplan, vindsplan eller källarplan som värms upp till mer än
10 grader (ψoverket.se, 2014).
Energiprestanda
ψoverket och Energimyndigheten beskriver energiprestanda i sin Underlag till den andra
nationella strategin för energieffektiviserande renovering som energianvändningen utslaget på
byggnadens χtemp. Den energi som används utöver den grundläggande energi som behövs till
uppvärmning, varmvatten och ventilation räknas inte med.
Klimatskal
Energihandboken (2015) tar ofta upp klimatskalet och definierar begreppet som det som
omsluter huset i form av väggar, tak, fönster, dörrar m.m. Det är genom klimatskalet hus har
sin största värmeförlust på grund ut av att det inte är tillräckligt tätt eller för dåligt isolerat.
Miljömål
De svenska miljömålen består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett tjugotal
etappmål. Naturvårdsverket beskriver det övergripande generationsmålet som en inriktning den
här generationen i samhället behöver ta för att klara de andra miljömål som har satts upp.
Miljökvalitetsmålen beskrivs i sin tur som tillstånd i den svenska miljön som vi vill uppnå och
etappmålen steg som ska hjälpa till att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
(miljomal.se, 2017)
Miljonprogrammet
Under 60- och 70-talet byggdes över en miljon fastigheter runt om i Sverige som resultat av
den efterfrågan som fanns under den tiden. Tanken var att bygga mer effektivt och använda sig
av en mer industriell byggnadsteknik än tidigare. Något uttalat program fanns egentligen inte.
Det var inte bara flerbostadshus som byggdes utan även en hel del villor (ψoverket.se, (2014).
U-värde
Även kallat värmemotstånd. Är en egenskap som beskriver ett materialskikts
isoleringsförmåga. Detta beräknas genom att den materialspecifika värmekonduktiviteten
inverteras och multipliceras med materialets tjocklek.
Värmemotståndet betecknas med R och har enheten m²ꞏK/W. U-värdet får då enheten
W/(m2ꞏK). U-värdet visar hur god isoleringsförmåga en byggnadsdel har. U-värdet ska vara
lågt för att ge bra isoleringsförmåga.

ψEGREPPSFÖRKLχRING

Oljekrisen
1973 och 1979 var det två oljekriser i världen som resulterade i att oljepriset sköt i höjden. Den
första berodde på den arabisk- israeliska krisen 1973-1974 som kulminerade i oktoberkriget.
Den andra berodde på revolutionen i Iran 1978-80.
Psi-värde
Psi-värdet är ett värde på värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor. Dessa
öldbryggor kommer inte med vid beräkning av U-värdet på t.ex. väggar och tak. Värdet
betecknas med det grekiska tecknet (psi). Har köldbryggan ett lågt -värde betyder det att
byggdelen är bra isolerad. Enheten är W/mC eller W/mK (Isover.se).
SFP (Specifik fläkteffekt)
Specifik fläkteffekt visar eleffekten av FTX-aggregatet räknat i Watt per liter luftflöde och
sekund (W/ls). Här ska ett så lågt värde som möjligt uppnås för så effektiv fläkt som möjligt.
(Energimyndigheten.se).
Chi-värde
Chi-värdet används vid tredimensionella köldbryggor eller som det också kallas,
punktköldbrygga. Chi ( ) anges i W/K och används för att ta fram klimatskärmens
genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Isover.se). Precis som U-värde och psi-värde ska
chi-värdet vara lågt för att ge en bra isolerandeförmåga.
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1. INLEDNING
I detta kapitel redogörs för studiens problemformulering, syfte, frågeställningar, metod och
avgränsningar.

1.1.

Problemformulering

Vi står idag inför stora utmaningar för att minska vår miljöpåverkan. Fastigheter och främst
flerbostadshus står för en stor del av energiåtgången i världen. Det krävs därför åtgärder för att
effektivisera deras energianvändning. Det finns många tekniker som ger nya fastigheter
möjligheten att hålla ner energiåtgången men även de äldre byggnaderna måste bli mera
energieffektiva för att nå de uppsatta målen. I Sverige kommer en stor del av de befintliga
flerbostadshusen behöva göra markanta renoveringar inom en snar framtid. Genom att vid dessa
renoveringar även se över energieffektiviteten skulle mycket vara vunnet. Den här studien är
tänkt att vända sig till fastighetsägare av äldre flerbostadshus. Studien ska kunna ge en
vägvisning vad man kan tänka på vid renoveringar för att även göra huset mer energieffektivt,
såsom bättre ventilationssystem, klimatskal, värme-och kylsystem och övergång till alternativa
energikällor.
Sverige har miljömål som består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och ett tjugotal
etappmål. Energianvändningen påverkar resultatet i många av dessa mål. 2014 satte regeringen
upp som mål inom energipolitiken att fram till 2020 ska 50 % av energianvändningen bestå av
förnybar energi och användningen vara 20 % effektivare (regeringen.se, 2015). Hälften av all
elanvändning och 30 % av all energianvändning sker idag i bostäder i Sverige. Lite mer än
hälften av de bostäder som finns idag är flerbostadshus (energimyndigheten.se, 2018). En
minskning av energianvändningen för flerbostadshus skulle ge stor effekt på hela Sveriges
energianvändning.
Den kunskap, teknik och material vi idag har ger oss möjligheten att bygga nya fastigheter
energisnåla för att nå de mål vi har satt upp. Problemet är alla de äldre byggnader som inte har
förutsättningar för att vara energieffektiva. Däremot kommer många flerbostadshus kräva större
renoveringar innan 2050 vilket möjliggör en översyn av energianvändningen i samband med
renoveringarna. Många av de miljonprogramslägenheter som byggdes under 60- och 70-talet är
nu i behov av renovering. χtt vid renovering av dessa bostäder även förbättrar klimatskal,
värme- och kylsystem, ventilationssystem samt gå över till alternativa energikällor skulle kunna
ge en minskad energianvändning.

1.2.

Syfte

Syftet med rapporten är att ta reda på vad företag idag gör för att energieffektivisera
flerbostadshus från miljonprogrammet vid renoveringar. Därefter hitta åtgärder som skulle
kunna användas för att göra dessa fastigheter mer energieffektiv.
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1.3.

Frågeställningar

1. Hur ser dagens energieffektivisering ut vid renovering av flerbostadshus från
miljonprogrammet?
2. Vilken energiprestanda kan uppnås med dagens metoder för energieffektivisering av
hus från miljonprogrammet?

1.4.

Metod

Fråga 1: Här söker vi svar på hur renoveringar idag går till för att energieffektivisera
flerbostadshus. Undersökningen är en teoretisk litteraturstudie där litteratur som behandlar
energieffektivisering vid renovering undersöks för att få en förståelse för hur en sådan
renovering vanligtvis utförs. Litteraturen kommer att bestå av rapporter från tidigare
renoveringar av äldre flerbostadshus, bland annat ψrogården i χlingsås, Lagersberg i Eskilstuna
och Giganten 6 i Halmstad.
Fråga 2: För att besvara frågan kommer energiberäkningar utföras med hjälp av programmet
VIP-Energy. En energiberäkning av huset kommer att göras innan de redovisadeförslagen på
renoveringar. Tre olika renoveringsförslag kommer att tas fram som varieras beroende på
storlek av renovering. Energiberäkningar kommer att göras för de olika förslagen. Utfallet från
dessa beräkningar kommer att jämföras med varandra för att visa skillnaden i
energieffektivisering beroende på vilket förslag som väljs samt jämfört med nuläge.
Renoveringsförslagen baseras på data som fås ut av fråga 1. Den information vi behöver för att
göra energiberäkningar på fastigheten har vi fått från Rammunderstaden. För att kunna göra de
nya beräkningarna tas data fram från vår litteraturundersökning.

1.5.

Avgränsningar

Studien baseras på ett flerbostadshus i Söderköping som utgör referensbyggnaden för studien.
χndra byggnader har ej studerats. De ekonomiska aspekterna för de olika renoveringsförslagen
berörs ej i rapporten. Fokus ligger endast på att ta fram förslag som kommer att ge ett
energieffektivare hus. De renoveringsförslag som används för att energioptimera referenshuset
baseras på de förslag som uppkommer från fråga 1. För de energiberäkningar som rapporten
redovisar kommer bara ett beräkningsprogram att användas, VIP-Energy.
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2. TEORETISK REFERENSRAM
Här beskrivs de olika byggtekniska system som går att optimera för att ge en bättre
energiprestanda. En detaljerad beskrivning av referenshuset samt en genomgång av
energiberäkningar och det program vi använder för våra beräkningar.

2.1.

Byggsystem

Ett hus består av många olika delar som påverkar energianvändningen. För att få en
energieffektiv fastighet och för att hitta den bästa lösningen för det specifika fallet behöver man
titta på alla delar. Här förklaras en del av de olika system som går att påverka genom att använda
sig av olika lösningar.
2.1.1. Fönster och balkongdörrar
Fönster och balkongdörrar är den svagaste länken i en byggnads klimatskal. Många äldre
byggnader använder tvåglasfönster som har ett U-värde på ungefär 3,0 W/m2/°C. (Krögerström,
2007)
Som visas i Figur 2 nedan är det stor skillnad mellan tvåglasfönster och treglasfönster med
avseende på energiprestanda. Ett modernt treglasfönster har en isolerruta vilket innebär två
glasskivor med en innesluten ädelgas som leder värme sämre än luft. Ett modernt treglasfönster
har ett U-värde på ungefär 1,0 W/m2/°C. (Krögerström, 2007)
Energieffektiva fönster ger också ett bättre inomhusklimat då rumsluften vid fönstren inte kyls
ner lika kraftigt vilket minskar kallras. Kallras utgörs av kall luft som strömmar från fönstren
och ner på golvet. För att undvika kallras vid fönster med sämre energiprestanda måsta man ha
en radiator under fönstren. Detta behövs inte i lika stor utsträckning med fönster med bättre
energiprestanda. Det är alltså möjligt att minska antalet radiator efter ett fönsterbyte till
moderna treglasfönster. (Krögerström, 2007)
Kalla fönster ger också upphov till strålningsdrag. Strålningsdrag uppstår när en person avger
värme till en kallare yta genom strålning. När glasets innetemperatur understiger 15° C upplevs
det kallt och man fryser. (Krögerström, 2007)
Nya fönster är också tätare än gamla, vilket gör det möjligt att mera precist justera
frånluftventilationen. Frånluften i bostaden kan också minskas. (Krögerström, 2007)
Istället för att byta ut fönster mot nya kan man komplettera äldre tvåglasfönster med en
isolerruta. Detta är en mer kostnadseffektiv lösning. Figur 1 nedan visar ett exempel på hur
detta kan se ut med det existerande fönstret och en extra isolerruta på insidan.
Det är möjligt att med hjälp av en isolerruta sänka U-värdet från 3,0 W/m2/°C, som är ett vanligt
värde för ett tvåglasfönster, till 1,3 W/m2/°C. (Grundels)
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Figur 1. Tilläggsisolering av fönster (grundels.se)

Figur 2. Energiförluster för olika fönstertyper (Krögerström, 2007)
2.1.2. Ventilation
Ventilationen i huset är viktig för att ge ett bra inomhusklimat som både är hälsosamt för
byggnaden och de boende. Systemet i huset har flera viktiga uppgifter, det ska ta bort olika
typer av föroreningar, lukt och emissioner som kan finnas i luften och ren luft ska ersätta den
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förorenade luften på ett sätt som inte gör det obehagligt för de som befinner sig i fastigheten
(energieffektiviseringsunionen, 2015).
2.1.2.1.

FTX-system

FTX-systemet är det mest effektiva ventilationssystemet som finns idag. I ett FTX-system styrs
både frånluften och tilluften av fläktar. Om huset är tätt har man kontroll på all luft som kommer
in i huset och har möjlighet att rena den. Inomhusluften tas igenom ett aggregat där den varma
inomhusluften värmer upp den kalla utomhusluften. På så sätt sparar man energi genom att
slippa värma upp den kalla utomhusluften med tillförd energi. Frånluften tas från badrum och
kök där luften blir fuktig, varm och förorenad. I vardagsrum och sovrum finns tillufts för att ge
ett behagligt klimat och ren luft. Förkortningen står F för frånluft, T för tilluft och X:et för
värmeväxlingen(svenskventilation.se).
2.1.3. Isolering
För att få värmen i huset att stanna kvar behövs isolering i väggar, tak och golv. Om byggnaden
är välisolerad krävs det mindre uppvärmning för att hålla rummet i en behaglig temperatur.
Tjockleken på isoleringen har varierat genom åren, under 70-talet användes ca 100 mm
isolering i vägarna. När oljekrisen kom blev det mer fokus på att spara energi och isoleringens
tjocklek fördubblades nästan under 1980-talet. Idag är det vanligt att väggarna har en isolering
mellan 300-500 mm (ψlock och ψokalders 2009, 192)
För att veta hur bra isoleringsförmåga ett material har ger man det ett λ-värde (lambda-värde)
som beskriver materialets värmeledningsförmåga. Om materialet har ett lågt värde så har det
en bra isoleringsförmåga. De bästa isoleringstyperna ligger på ett λ-värde runt 0,035 (ψlock
och ψokalders 2009, 193). För att ett material ska ha ett lågt lambda-värde behövs en låg
densitet, men inte för låg så att luften har möjlighet röra sig i materialet då stillastående luft har
en låg värmeledningsförmåga. Fri luft t.ex. i en bredare luftspalt klarar inte av att isolera en
vägg då luften kan röra sig och konvektion uppstår (ψurström 2015, 466).
2.1.3.1.

Mineralull

Det finns två olika typer av mineralull; stenull och glasull. Materialet består av tunna trådar av
sten eller glas som sammanfogas med ett bindemedel. χnvänder man sig av lösull som t.ex.
sprutas ut på ett vindsbjälklag har man inget bindemedel i mineralullen. Det går även att få
isoleringen som mattor eller skivor beroende på användningsområde. Glasullen har en lägre
densitet och därmed även en bättre isoleringsförmåga vilket gör den lämplig att använda i
väggar och över bjälklag. Stenullen är tyngre men även stabilare och är vanligare under t.ex.
platta på mark där trycket är högre. Mineralull är även lämpligt ur brandsynpunkt då den inte
brinner och klarar av att användas vid temperaturer omkring 200 grader (ψurström 2015,
466-470).
2.1.3.2.

Cellplast

Cellplast består av expanderad plast som har antingen slutna eller öppna porer. Slutna porer gör
att värmeledningsförmågan blir låg och materialet tar inte upp vatten vilket gör det lämpligt
som isolering vid fuktiga förhållanden. Däremot klarar slutna porer inte av att absorbera ljud.
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Om hög ljudisolerande förmåga efterfrågas används istället cellplast med öppna porer. Cellplast
är inte ett bra material vid brand eftersom det smälter och brinner om den inte behandlas med
flamskyddsmedel (ψurström 2015, 470-472).
2.1.3.3.

Högpresterande isolering (PIR, PUR)

PIR-isoleringen är en utveckling av en isolering kallad PUR, eller Polyuretan. Polyuretan består
av polyol och isocyanat vilket tillsammans bildar ett skum med bra värmeisolerande förmåga.
Isoleringen kan ha både öppna eller slutna porer beroende på användningsområde
(polyterm.se). PIR-isolering består av samma material men har en bättre brandsäkerhet och är
stabilare vilket gör att den är lämplig som skivisolering (pirisolering.se).
2.1.3.4.

Lättklinker

Leca är en vanlig benämning på lättklinker vilket är expanderad, bränd lera. Lecakulor kan
användas som ballast i betong och man får då ett lättare material, som har ett bättre
värmemotstånd. Precis som med annan isolering hör värmekonduktiviteten ihop med
densiteten, ju lättare betongen blir destobättre isoleringsförmåga får den. Det som måste
beaktas är att även hållfastheten blir sämre vid lägre densitet (ψurström 2015, 279 - 282, 473 474). Lättklinker går även att använda som lösa kulor och var vanligt som isolering under platta
på mark på 70-talet. Lösa lecakulor har ett λ-värde på ungefär 0.170 medan lättklinkerbetong
ligger mellan 0.42-0.80 beroende på densiteten.
2.1.3.5.

Tilläggsisolering

Eftersom det idag är ett större fokus på isolering än vad det var för 40-50 år sedan har äldre hus
inte den isolerande förmåga som idag efterfrågas. För att bättra på husets U-värden lägger man
på ett extra lager isolering i väggarna eller taket, en så kallad tilläggsisolering
(Energimyndigheten 2009).
Ett enkelt sätt att tilläggsisolera är att lägga på ett lager med lösull på vindsbjälklaget. Äldre
hus har ofta en isolering på ungefär 100 mm på vindsbjälklaget medan kravet idag ligger på
500-600 mm. Vid tilläggsisolering av vindsbjälklaget på kalla tak är det viktigt att
ventilationsflödet, som ofta ligger vid takfoten, inte blockeras (Energimyndigheten 2009, 1618).
Väggar kan tilläggsisoleras antigen utifrån eller inifrån. Ett bra tillfälle att lägga på mer
isolering är vid byte av fasad. Den nya isoleringen kommer då att minska köldbryggor som
uppstår vid infästningar mellan väggen och bjälklagen. Problemet är att väggen blir tjockare
vilket innebär att fönstren hamnar djupt in i fasaden, samtidigt som takfoten inte sticker ut lika
långt. Detta gör fasaden mer utsatt för väderpåverkan. I vissa fall har även fasaden en viktig
estetisk funktion vilket gör att man inte vill eller får byta ut originalfasaden.
En tilläggsisolering inifrån är ett svårare alternativ. Detta gör att fasaden blir kallare och kan ta
skada av regn som inte torkar ut eller att fukten fryser och skapar sprickor i fasaden. Ytan
inomhus kommer även bli mindre då väggarna växer inåt vilket ger en ekonomiskt negativ
påverkan. Köldbryggor vid infästningar går inte att komma ifrån då det inte går att isolera
anslutningarna mellan innerväggar och bjälklag (Energimyndigheten 2009, 19-20).
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χtt isolera det befintliga golvet är svårt om huset inte är byggt med krypgrund. Krypgrunden
kan isoleras genom att man lägger en isolering mot grundmurarna och täcker marken med
byggfolie. Vid utförade med platta på mark vill man helst isolera under plattan för att få en
varm betongplatta, vilket inte möjligt att få till i efterhand. Det går att lägga en tunn isolering
ovanför plattan för att inte störa takhöjden men det kommer ge en mindre effekt än att isolera
plattan underifrån. Energimyndigheten (2009) rekommenderar istället att man sätter in
tilluftsventiler i fönsterkarmen för att undvika drag mot golvet.
2.1.4. Köldbryggor
Köldbryggor uppkommer där isoleringen inte är tillräcklig. Hål för dörrar och fönster är en
vanlig plats där köldbryggor uppkommer då karmen runt hålet ofta saknar isolering. Även
bjälklag och balkonger ger köldbryggor då plattan bryter isoleringen. En tilläggsisolering på
utsidan gör att köldbryggor vid bjälklag försvinner men det är en dyr lösning (G Forslund, J
Forslund 2016). Idag kan balkongplattan installeras separat från resten av bjälklaget med en
isolering mellan för att undvika värmevandring (www.halfen.com).
2.1.5. Energi
Energianvändningen i Sverige delas upp i tre olika sektorer; industri, transport samt bostad och
service. Om man tittar på bostads- och servicesektorn, som står för nästan 40 % av den totala
energianvändningen, stod hushållen år 2015 för 59 % av energianvändningen för den sektorn.
Hushållsanvändningen stod för strax över 20 % av all energianvändning. χv detta kom det
mesta från fjärrvärme, el, olja och biobränsle. Den mesta av energin går åt till uppvärmning och
varmvatten vilket gör att vädret har stor inverkan på hushållens energianvändning. Mellan 2000
och 2015 har energianvändningen minskat vilket till stor del beror på att man har övergått från
olja till fjärrvärme och el vilket ger minskade omvandlings-och överföringsförluster
(energimyndigheten, 2017).
2.1.5.1.

Energiförbrukning

Energimyndigheten publicerar statistik över energiförbrukning i flerbostadshus, se Figur 3
nedan. I tabellen syns att användningen av olja för uppvärmning har minskat kraftigt sedan
oljekriserna på 70-talet. 1976 värmdes 72 miljoner kvadratmeter boyta med olja. År 2016 hade
det minskat till 0,5 miljoner kvadratmeter.
Tabellen visar även att fjärrvärme som metod för uppvärmning har ökat. På senare år har även
uppvärmning med någon form av värmepump ökat. Under 2016 användes 32 400 värmepumpar
i de svenska flerbostadshusen, av dessa var 49 % berg, jord eller sjövattenpumpar och 43% av
dessa var luft/vattenvärmepumpar eller luftluftvärmepumpar.
Den totala uppvärmda ytan har ökat markant från 1976 till 2016. 1976 var den uppvärmda ytan
123 miljoner kvadratmeter och 2016 var den 205 miljoner. Detta är en ökning på 67 %.
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Figur 3. Energislag för uppvärmning av flerbostadshus (energimyndigheten, 2017)
2.1.5.2.

Solceller

En solcell består av halvledare som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses uppstår en
elektrisk ström. Varje enskild cell ger upphov till en liten spänning, därför seriekopplas ett stort
antal celler för att skapa en solpanel.
Det finns två olika grupper av solceller, kristallina solceller och tunnfilmsceller. Den vanligaste
typen är kristallina solceller då dessa har högre verkningsgrad. Solceller har tidigare varit dyra,
men på senare tid har man sett en drastisk minskning av priset på grund av teknisk utveckling
och ökade volymer. De solceller som är vanligast på marknaden idag har en verkningsgrad på
ungefär 15%. Det uppstår också andra förluster i systemet vilket resulterar i att cirka 14% av
den instrålande solenergin omvandlas till el.
En solcellsanläggning ansluts till fastighetens elsystem och elen används primärt i fastigheten.
När mer el produceras än det som åtgår kan överskottet säljas till elnätet. (Energimyndigheten,
2018)
Som visas i Figur 4 nedan har den installerade soleffekten ökat markant på senare år. Men
fortfarande är den installerade effekten av solenergi bara några få promille av den totala
energieffekten i Sverige. (ψygg & Teknik,2017)
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Figur 4. Årlig installerad solcellseffekt i Sverige (Bygg & Teknik, 2017)
2.1.5.3.

Boverkets krav

ψoverket presenterar varje år sin författningssamling med krav på byggnader som uppförs i
Sverige. Dessa innehåller t.ex. krav på energiprestanda för att få uppföra en ny byggnad.
ψyggnaders energianvändning enligt ψoverkets byggregler är den energimängd som vid
normalt brukande behöver levereras till byggnaden under ett normalår. Detta inkluderar den
energi som återgår för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.
(ψoverket, 2017)
Förbrukningen delas sedan med byggnadens area som värms upp till mer än 10°C, kallad χtemp.
Resultatet kallas primärenergital och har enheten kWh/m2. (ψoverket, 2017)
Kravet på specifik energianvändning är olika beroende på var en byggnad geografiskt befinner
sig i landet. Det är också olika för olika byggnadstyper. (ψoverket, 2017)
I ψψR 22 skilde man på vilken typ av uppvärmning som användes. Det var högre krav på
byggnader som var eluppvärmda (ψoverket, 2017). I ψψR 25 som kom ut 1 juli 2017 skiljer
man inte på vilken typ av uppvärmning som används. Dock har det införts en
primärenergifaktor som är olika för olika energislag, se formeln för den nya beräkningen i Figur
5 nedan. (ψoverket, 2017)
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Figur 5. Primärenergifaktor för olika energislag (Boverket, 2017)
2.1.6. Värmesystem
Ett värmesystem består av en produktionsenhet, t.ex. en värmepanna, värmepump, solfångare
eller fjärrvärme. Värmen distribueras sedan genom rör till förbrukningsenheter som vanligtvis
består av radiatorer eller golvvärme. Nedan beskrivs olika typer av värmesystem.
2.1.6.1.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är ett system för uppvärmning som bygger på att man använder en gemensam
anläggning som förser många byggnader med värme. Mer än hälften av alla bostäder och
lokaler värms med fjärrvärme.
En stor fördel med fjärrvärme är att det är tryggt och enkelt för fastighetsägaren. Fjärrvärmen
kan också använda resurser och bränsle som annars skulle gå förlorade, t.ex. hushållsavfall.
Det är också möjligt att använda sig av överskottsvärme från tex lokala industrier eller
datahallar och distribuera i fjärrvärmenätet. (Rydgren, 2017)
En viktig aspekt för att se hur optimalt en fastighetsägare nyttjar sitt fjärrvärmesystem är
skillnaden i temperatur mellan ingående och utgående vatten. Vid ett optimalt utnyttjande av
fjärrleveranser bör temperaturskillnaden vara 40-50°C. Detta är något de flesta leverantörer
uppmärksammar och har med i sina prismodeller. (G Forslund, J Forslund 2016)
2.1.6.2.

Värmepumpar

En värmepump fungerar som ett omvänt kylskåp. Genom att sänka temperaturen i marken eller
luften fås energi som sedan används för att värma ett köldmedium. I en förångare med relativt
lågt tryck och temperatur sker en övergång från vätska till ånga. Ångan leds sedan till en
kompressor där trycket höjs och därmed också temperaturen. I en kondensator får sedan ångan
kondensera varvid värme med hög temperatur frigörs. Fördelen med värmepumpar är att tre till
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fyra gångar mer värmeenergi kan avges jämfört med den tillförda elenergin (G Forslund, J
Forslund 2016).
2.1.6.3.

Radiatorer

Syftet med ett radiatorsystem är att kompensera för värmeförluster och luftläckage i byggnader
och för att ge en termisk komfort i byggnaden. Det finns två olika typer av radiatorsystem.
χntingen dimensioneras systemet med högt flöde och låg framledningstemperatur eller med
lågt flöde och hög framledningstemperatur.
Ett lågflödessystem är känsligt för störningar, det är alltså viktigt att man har uppsikt över
systemets status. Ett lågflödessystem som är rätt injusterat ger en låg returtemperatur vilket är
lämpligt om man har fjärrvärme som värmekälla. En annan fördel är att ventiler och termostater
reagerar snabbare. Detta betyder att gratisvärme så som solinstrålning och personvärme kan tas
tillvara bättre. (G Forslund, J Forslund 2016).
Högflödessystem är mindre känsliga för störningar. Detta betyder i sin tur att felaktigheter i
byggnader blir svårare att upptäcka. Ofta har byggnader med högflödessystem onödigt höga
inomhustemperaturer. Ökad hastighet på vattnet ger stora tryckförluster vilket resulterar i att
pumpar måste arbete hårdare vilket ger ökad energiförbrukning. (G Forslund, J Forslund 2016)
Radiatorsystem kan delas in i ett- eller tvårörsystem, nedan i Tabell 1 beskrivs de olika typer
av radiatorsystem
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Tabell 1. Beskrivning av olika radiatorsystem (energimyndigheten, 2015)
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2.2 Beskrivning av energiberäkning
För att säkerställa att byggnaden uppfyller ψoverkets krav på energianvändning gör man en
energiberäkning. ψoverket ställer krav på hur mycket energi som får användas på varje
uppvärmd m2 golvyta (Atemp). Vid en energiberäkning ska man ta hänsyn till köldbryggor,
luftläckage och U-värdet i väggar, tak, golv, fönster och dörrar. Ventilation,
värmeanläggningar, belysning och annan energianvändning ska också tas med i beräkningarna
medan man kan dra bort energi som fastigheten själv kan skapa genom sol, vind, vatten, luft
eller mark (ψFS 2017:6). För att bedöma alla fastigheter lika har ψoverket tagit fram vissa
värden som kallas ”Normalt brukande”, se Tabell 2. Det innebär att värdet för t.ex.
innetemperatur och varmvattenförbrukning ersätts med ett standardvärde för att inte ge felaktig
energiförbrukning beroende på om de boende använder mycket eller lite varmvatten.
(ψoverket, 2017).

En studie i energieffektivisering av miljonprogrammet
Tabell 2. Värden för normalt brukande för flerbostadshus (Boverket, 2017)

2.3 Energieffektivisering idag
Här beskrivs hur några renoveringar av äldre flerbostadshus har gått till för att ge en
energisnålare fastighet. Tre olika områden har studerats genom de rapporter som har skrivits
efter genomförd renovering.
2.3.1

Brogården

ψrogården är ett område i χlingsås som byggdes mellan åren 1971 - 1973. Området består av
16 stycken huskroppar med totalt cirka 300 lägenheter. Husen är lamellhus med 3-4 våningar
där alla lägenheter har balkong eller uteplats.
2006 började man planera en renovering av området och bestämde sig för att använda sig av
tekniken vid passivhus. χnledningen var att göra husen så energieffektiva som möjligt.
Fasaderna var dåliga och behövde bytas ut vilket gjorde det möjligt att göra stora förändringar
på väggarnas uppbyggnad. Skanska, som arbetade tillsammans med χlingsås hem, valde att
riva de gamla utfackningsväggarna och ersätta dem med nya väggar med 440 mm isolering som
byggdes mot den gamla betongstommen. Den nya fasaden består av skärmtegel som är ett
tunnare alternativ till fasadtegel. Det blir då möjligt att öka tjockleken på isoleringen utan att
väggen ökar lika mycket i tjocklek. Väggarna fick ett U-värde på ca 0,10 W/m2K. Eftersom
väggarna blev tjockare kunde de även tilläggsisolera kanterna på bottenplattan. Golvet
isolerades genom att använda sig av flytande golv och man kunde minska värmeflödet genom
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plattan. PIR-isolering användes för att isolera plattan vilket gjorde att man med en tjocklek på
bara 80 mm kunde få ett U-värde på ca 0,17 W/m2K.
ψalkongerna som tidigare var indragna i fasaden gav upphov till köldbryggor med stor
energiförlust. Genom att riva balkongerna och flytta ut fasaden blev det en större boendeyta
och köldbryggan försvann. De nya balkongerna blev utanpåliggande vilket gör att de inte har
någon förbindelse med mellanbjälklaget.
Ett FTX-system installerades i fastigheterna vilket ger ett bra luftflöde och är energisnålare än
vanligt mekaniskt frånluftssystem. FTX-systemet klarar av att värma upp lägenheterna så det
krävs ingen separat värmetillförsel. I vissa lägenheter har man dock kompletterat med
värmelister för att klara vissa utsatta delar.
Taket byggdes om till en oventilerad kallvind med 400 mm isolering vilket gav ett U-värde på
ca 0,10 W/m2K. Eftersom väggarna hade blivit tjockare var man även tvungen att förlänga
takstolarna för att nå ut utanför fasaden. Fönstren som var gamla 2-glasfönster byttes ut mot 3glasfönster med lågemissionsskikt. Fönstren har ett snitt på ca 0,85 W/m2K.
Efter renovering uppmättes en energianvändning på mellan 42 och 55 kWh/m²K inklusive
uppvärmning, varmvatten och fastighetsel.
2.3.2

Lagrådsgatan

Lagrådsgatan ligger i stadsdelen Lagersberg i Eskilstuna. Området består av 23 huskroppar och
432 lägenheter som byggdes under miljonprogrammet. Området renoverades i fyra olika
etapper. Den del som berörs här är etapp 1.
Innan renoveringarna bestod huset av platta på mark med 50 mm mineralull, en yttervägg av
150 mm lättbetong och 150 mm betongstomme. Fönstren var 2-glas och huset hade en kallvind
med 150 mm mineralull som isolering på vindbjälklaget. Ventilationen var ett FTX-system som
hade en verkningsgrad på 15 - 45%. Uppvärmningen skedde med fjärrvärme via radiatorer i
ett-rörsystem. Energianvändningen innan renoveringen var 175 Wh/m2χtemp.
Vid renoveringen valde man att tilläggsisolera fasaderna med 50 mm mineralull på utsidan.
Den gamla isoleringen på vindsbjälklaget togs bort och 500 mm ny isolering lades dit. Nästan
hälften av de gamla fönstren byttes ut mot nya med ett U-värde på 1,1 W/m2K och på resten
byttes enkelglaset ut mot en isolerruta vilket ger fönstret ett U-värde på 1,3 W/m2K. Ett nytt
FTX-system installerades med en verkningsgrad på mellan 89 - 93%. För att värma upp
varmvattnet installerades 151 m2 solceller. Radiatorerna utrustades med en termostat för att
kontrollera uppvärmningen. Efter renoveringen kunde en energianvändning på 98 Wh/m2χtemp
mätas upp.
2.3.3

Giganten 6

Giganten 6 byggdes 1963 och ligger i Halmstad. Fastigheten ägs av χkelius ψostad Väst χψ
och flerbostadshuset renoverades av NCC. Huset hade innan renovering 105 lägenheter
uppdelat på 9 våningar.
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Vid renoveringen bytte man ut det gamla frånluftsystemet och satte in ett FTX-system som
kopplades till radiatorerna. På så vis fick man tillbaka värmen in i huset igen. Innetemperaturen
sänktes från 21,5 grader till 21 grader. Frånluftfläktarna ersattes av nya mer effektiva fläktar
som förbrukar nästan hälften av vad de gamla gjorde, från en SFP på 1,5 kW/(m3/s) till en SFP
på 0,8 kW/(m3/s). Hela fjärrvärmesystemet byttes även ut för att få ett energisnålare system
som gav mindre reglerförluster.
3-glasfönster och balkongdörrar med ett U-värde på 0,9 W/m2K fick ersätta de gamla. Genom
en tilläggsisolering på 70 mm av utfackningsväggarna kunde man få ett nytt U-värde på 0,23
W/m2K istället för det gamla värdet på 0,5 W/m2K. Klimatskalet kunde med dessa ändringar
gå från ett medel U-värde på 1,10 W/m2K till 0,88 W/m2K. Installering av närvarostyrning på
belysningen i allmänna utrymmen gav en mindre drifttid.
Innan renoveringen hade Giganten 6 en förbrukning på 142 kWh/m2 χtemp och år och efter fick
man ner förbrukningen till 89 kWh/m2χtemp och år.
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3 BESKRIVNING AV EMPERIN
Här beskrivs hur beräkningarna i VIP-Energy har gått till. Först kommer en förklaring av hur
huset har lagts in och en första beräkning görs. Efter det beskrivs hur de olika åtgärdsförslagen
läggs till och effekten av dessa.

3.1 VIP-Energy
VIP-Energy är ett energiberäkningsprogram framtaget av Strusoft. VIP-Energy är konstruerat
så det går att använda på alla typer av hus och var som helst i världen. Det är Sveriges mest
använda energiberäkningsprogram (Strusoft.com). Vid beräkningar kan man jämföra sitt
resultat med ψoverkets energikrav, både de äldre kraven i ψψR 22, 24 men även de nya, ψψR
25. Resultatet kan presenteras i färdiga bygghandlingar som krävs vid om-och nybyggnation
idag. VIP-Energy är accepterat av det svenska miljöcertifieringssystemet LEED och det
brittiska ψREEχM. (Strusoft.com)

3.2 Referenshuset - Hjortstigen
Referensbyggnaden ligger på Hjortstigen i Söderköping och består av två våningar med fyra
lägenheter på varje plan. Det finns två lägenheter med 2 r.o.k. och två lägenheter med 3 r.o.k.
på vardera planet. ψyggnadsåret är 1973 och byggnaden uppfördes i samband med området
Husby ψacke. Husen i området ägs och förvaltas av det kommunala fastighetsbolaget i
Söderköping; Ramunderstaden.
Figur 6 nedan visar områdets placering i Söderköping.

Figur 6. Söderköping, pilen visar Husby backe (google.com/maps)
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Figur 7 nedan visar en planritning över plan 1 över referenshuset. Plan 2 är lika som plan 1
förutom att plan 2 har en utstickande balkongplatta.

Figur 7 Planritning över plan 1 (Ramunderstaden)
Originalritningar av huset visar att konstruktionen består av en 100 mm betongplatta på mark
på en underliggande isolering av 150 mm lättklinker. Stomsystemet består av bärande
betongvägar längs kortsidor och hjärtväggar. Tjockleken varierar mellan 150 och 190 mm.
Ytterväggarna består av 150 mm och de bärande innerväggarna av 190 mm betong. Ytterväggen
består av 95 mm mineralull, luftspalt och 120 mm fasadtegel, se Figur 8.

Figur 8. Detaljritning av vägg med betongstomme
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Utfackningsväggarna på långsidorna bärs upp av träreglar men annars har de liknande
uppbyggnad som de bärande väggarna, med 95 mm mineralull, luftspalt och fasadtegel, se Figur
9. På plan 2 har fasaden på några delar utförts av fjällpanel istället för fasadtegel, men annars
har väggen samma uppbyggnad.

Figur 9. Detaljritning av vägg med trästomme
Mellanbjälklaget är av 190 mm tjock betong med en plastmatta eller parkettgolv på ovansidan.
Vindsbjälklaget var från början 160 mm betongplatta och 130 mm mineralull och har
kompletterats med 500 mm lösull vid tidigare renovering.
Fönstren i huset är tvåglasfönster och varje lägenhet har en entrédörr och en balkongdörr. Nedre
plan har en uteplats på baksidan och övre plan har en balkong på samma sida som entrén.
ψalkongerna avskiljs av betongväggar som fortsätter in i lägenheten och ansluts till den bärande
innerväggen. ψalkongplattan är samma som mellanbjälklaget som går igenom hela huset.
På 90-talet installerades ett FTX-system i husen för att spara energi och systemet håller just nu
på att uppgraderas till roterande fläktar för att kunna få ut en bättre verkningsgrad. Lägenheterna
värms upp av fjärrvärme genom radiatorer som är kopplade till ett ettrörssystem.

3.3 Energiberäkning av Originalhuset i VIP-Energy
VIP-Energy består egentligen av tre separata delar. Det första är VIP-χrea där man bygger upp
sitt hus. Den totala fasadytan skrivs in genom att ange yta i m2 i det väderstreck som fasaden
ligger mot. I det här stadiet måste även fasaden delas upp i de olika väggtyper som finns,
Hjortstigens fasad är uppdelade i tre olika väggtyper som vi väljer att kalla χ15, C15 och D15.
Ytan för fönster och dörrar subtraheras i en egen flik där man får ange storlek, antal och vilken
fasad fönstren och dörrarna ligger på. Nästa steg är att ange arean av byggnadsdelar mot mark.
Det kan vara platta på mark, källarvägg eller källargolv. Varje byggnadsdel är även uppdelad i
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olika etapper beroende på storlek. Platta på mark är t.ex. uppdelad i 0-1 m, 1-6 m och >6 m.
Detta för att värmeflödet varierar beroende på hur långt in på plattan man är (Sandin 2010, 46).
För Hjortstigen är bara 0-1 m och 1-6 m aktuellt. Till sist anges area av tak, golv och
byggnadsdelar. När huset är inlagt ska storleken på de olika köldbryggor som finns läggas till
och dras bort från fasadytan. Det kan vara delar som fönstersmygar, golvhörn och takfot. Dessa
anges som en uppskattad area vilket av Strusoft rekommenderas till en bredd på 0,2 m och t.ex.
fönstrets höjd. Se Figur 10 som visar en bild från programmet nedan:

Figur 10. En bild av VIP-Area där de olika husdelarna läggs in
När allt är klart i VIP-χrea går man vidare till VIPClimate. SMHI har klimatdata för 310 orter
i Sverige som har mätts under åren 1981 – 2010. Filen för berörd ort läggs in i VIPClimate och
kan konverteras för att kunna läsas i VIP-Energy.
När byggnaden är gjord och rätt klimat för fastigheten är inställt ska de olika byggnadsdelarna
byggas upp för att få rätt U-värde. VIP-Energy har flera färdiga byggnadsdelar som går att
använda men för att få just den väggtyp man vill ha går det att lägga in egna byggnadsdelar och
material, vilket gjordes för Hjortstigen. Varje vägg, golv och tak får sin specifika uppbyggnad
med ett uträknat U-värde. U-värdet baseras på de lambdavärden som de isolerande materialen
i byggnadsdelen har. För fönster valdes redan skapade 2-glasfönster med ett U-värde på 2,7
W/m2K och entrédörren fick data som en vanlig dörr. ψalkongdörren har däremot definierats
genom att andelen glas på dörren uppskattades. Detta gav balkongdörren ett U-värde på 1,8
W/m2K, baserat på ett normalt värde för glasdörrar. Eftersom totalarean är framtagen i VIPχrea behöver man här bara tilldela alla olika byggdelar sina respektive egenskaper, utan att
behöva ange storlek eller antal.
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Köldbryggorna görs under 2-dim byggdelar, där får man rita upp hur en sektion av köldbryggan
ser ut och ge dem de material som finns i byggnaden, Figur 11 visar hur en sektion kan ritas
upp. Där skapades ytterhörnen på huset, takfoten, fönstersmygarna och tre olika typer av
socklar, en för varje väggtyp. Dörrarna kunde ges samma sektion som fönstersmygen.
Programmet räknar ut ett psi-värde för köldbryggan och man kan se var värmeförlusten sker
vilket visas i Figur 11.

Figur 11. Uppbyggnad av sockeln för att beräkna köldbryggan (till vänster) och
värmetransporten i samma sockel (till höger)
Den sista delen att skapa är balkongen vilket görs under tredimensionella byggdelar. Det finns
en förbyggd balkongplatta som modifierades för att efterlikna Hjortstigen genom att isoleringen
som låg mellan balkong och mellanbjälklaget togs bort. χlla 3-dimensionella byggdelar får ett
-värde som visar köldbryggans värmegenomsläppskoefficient.
Efter detta steg är alla byggdelar klara och huset har rätt U-värden i alla byggdelar. Nästa steg
var att ställa in ventilationen vilket gjordes genom att ta värden från den senaste obligatoriks
ventilationskontrollen(OVN). ψyggnaden på Hjortstigen har ett luftflöde på 0,4 l/sm2 och
verkningsgraden för FTX:n är 40 %. FTX:n kommer att uppgraderas till en verkningsgrad på
80 %. Det är det värdet som används i de olika renoveringsförslagen. Förutom
ventilationssystemet så lägger man även till vädring som ventilering för att väga upp att dörrar
och fönster står öppet ibland. χtt värmeförsörjningen kommer från fjärrvärme ställdes in och
att den även användes för att tillskottsvärma tilluften.
Innan programmet beräknar energianvändningen bestäms vilka krav man ska jämföra resultatet
med. I det här fallet låter vi VIP-Energy jämföra med kraven från ψψR 22, 24 och 25.
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3.4 Förslag 1
Det första åtgärdsförslaget innebär att alla fönster byts till tre-glas lågenergifönster med ett Uvärde på 0,9 W/m2K. ψalkongdörren ges också ett bättre U-värde, från 1,8 W/m2K till 1,0
W/m2K.

3.5 Förslag 2
Även här byts samtliga fönster enligt förslag 1. Utöver detta placeras en isolering ovanför
betongplattan för att skapa ett så kallat flytande golv, parketten eller plastmattan får ligga direkt
på isoleringen. 80 mm PIR-isolering med ett U-värde på 0,22 W/m2K används för att ge en så
liten golvhöjning som möjligt. Isoleringen läggs in i 1-dimensionella byggdelar för platta 0 - 1
m och 1 - 6 m. Under 2-dimensionella byggdelar måste även köldbryggorna korrigeras och ett
lager med isoleringen behöver läggas till i sektionerna för socklarna (se Figur 12).

Figur 12. Sockel för betongvägg med PIR-isolering (orangefärg) ovanför betongplattan

3.6 Förslag 3
Förslag 3 är uppdelat i tre delar där olika sätt att tilläggsisolera ytterväggarna har undersökts
för att se hur de påverkar energianvändningen.
3.6.1

Förslag 3a

Det flytande golvet från förslag 2 tillämpas även i detta förslag men de gamla fönstren har
lämnats kvar. En tilläggsisolering inifrån görs genom att använda en PIR-isolering som är 70
mm inklusive 9,5 mm gipsskiva och har ett λ-värde på 0,026 W/mK. I de 1-dimensionella
byggdelarna så ändras alla olika väggtyper och en isoleringsskiva läggs till. Under de 2dimensionella byggdelarna ändras de flesta köldbryggor. Socklarna, väggytterhörnen och
takfoten justeras genom att isoleringen adderas och ett nytt psi-värde räknas ut. Socklar och
väggytterhörn ses i Figur 13.
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Figur 13. Sockeln för betongväggen med tilläggisolering i vägg och golv (till vänster) och
Ytterhörn med invändig tilläggsisolering i väggar (till höger)
3.6.2

Förslag 3b

Samma tillvägagångsätt som i 3a fast här byts fönstren ut enligt förslag 1.
3.6.3

Förslag 3c

Istället för en tilläggsisolering inifrån undersöks en utvändig tilläggsisolering i detta förslag.
250 mm mineralullsskiva appliceras bakom fasaden för att förstärka den 95 mm isolering som
redan finns och få en total isolering på 345 mm. Den nya isoleringen har ett λ-värde på 0,033
W/mK. Precis som i 3a ändras väggarna och köldbryggorna till den nya väggen, Figur 14 visar
hur de nya sektionerna ser ut. Eftersom väggen nu kommer att sticka ut från sockeln
tilläggsisoleras även den med ett I-element med ett lambdavärde på 0,037 W/mK och en
tjocklek på 100 mm. Även sockeln får läggas till i de sektionerna för socklar under de 2dimensionella byggdelarna. Fönstren byts ut mot energisnåla fönster i likhet med förslag 1.
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Figur 14. Sockeln för betongväggen med utvändig tilläggsisolering och golvisolering (till
vänster) och ytterhörn med utvändig väggisolering (till höger)

3.7 Solceller
Den sista simuleringen görs för att se hur mycket elenergi som solceller kan ge till huset.
Originalhuset behålls som det är och taket täcks till stor del av solcellspaneler. På den totala
takytan på 340 m2 installerades 320 m2 solceller . En effektiv solpanel valdes ut och användes
som mall till beräkningen och för de värden som behövde fyllas i. Verkningsgraden för
solcellen var 20 %, temperaturkoefficienten -0,38 % K . Temperaturkoefficienten är den förlust
i verkningsgrad för solcellen i takt med temperaturhöjning (ecokraft.se). I VIP-Energy kan även
skuggning av solceller ställas in för att ta hänsyn till olika objekt som kan störa
energiutvinningen. Efter att ha studerat miljön runt referenshuset beslöts att inte använda
skuggning då det inte finns några objekt i vägen för solinstrålningen. Genom att studera kartor
bestämdes riktningen för taket och angavs i VIP-Energy. Huset är bra placerat vilket gör att
taket får sol hela dagen då det har en riktning nästan rakt mot väst och öst.
Solcellen som valdes kommer från Sun Power och är en modern solcell med mycket hög
verkningsgrad, över 20 % vilket är marknadsledande. Sun Power garanterar även att 95 % av
verkningsgraden är kvar efter 5 år och 87 % efter 25 år. (Sun Power)
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3.8 Resultat
Beräkningarna som har gjorts i VIP-Energy sammanställs här för de olika renoveringsförslag
som har tagits fram och även för originalhuset.
3.8.1

Energiberäkningen av referenshuset, nuläge

ψeräkning av referenshuset, nuläge gav en specifik värmeförbrukning på 168,5 kWh/m2år
vilket stämmer bra överens med den OVK som Ramboll tidigare uppmätte till 175 kWh/m2år.
Ramboll inkluderar även 14 kWh/m2år för hushållsel vilket inte finns i beräkningen som görs
för referenshuset, nuläge. Det påvisar att Ramboll fick fram en specifik energianvändning på
161 kWh/m2år. I diagrammet nedan ser man att den stora delen av energin avges genom
ventilation och transmission, 140 kWh/m2 går förlorat via transmission jämfört med 158
kWh/m2 via ventilation. Samtidigt tillförs största delen av värmen via fjärrvärme men även en
del från FTX:n. Fjärrvärmen 166 kWh/m2 av 326 kWh/m2 med och FTX:n kommer upp i 90
kWh/m2.
Väggtyp χ15 får ett U-värde på 0,335 W/m2K medan C15 och D15 båda får ett värde på 0,408
W/m2K. Plattan hamnar på värdet 0,698 W/m2K och taket får tack vare sin tilläggsisolering
0,062 W/m2K. I tabell 3nedan redovisas de olika -värdena för köldbryggorna.
tabell 3 Psi-värden för olika köldbryggor i konstruktionen
Byggdelstyp

Ψ-värde

Ytterhörn
Sockel χ15
Sockel C15
Sockel D15
Fönstersmyg –gavel
Fönstersmyg – långsida
Takfot

0,224 W/mK
0,633 W/mK
0,344 W/mK
0,300 W/mK
0,103 W/mK
0,124 W/mK
0,221 W/mK

För 3-dimensinella byggdelar räknas Chi-värdet fram till 1,075 W/K. Huset har ett medel Uvärde 0,466 W/m2K vilket ska ställas mot ψoverkets krav i ψψR 25 på 0,4 W/m2K.
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Figur 15. Angiven energi i originalhuset

Figur 16. Tillförd energi i originalhuset
3.8.2

Förslag 1

ψyte till lågenergifönster ger en stor förändring av husets medel U-värde till 0,35 W/m2K vilket
gör att kravet från ψψR 25 uppnås. Däremot uppnås inte kravet på en energiförbrukning på 90
kWh/m2år eftersom energiförbrukningen landar på 96,2 kWh/m2år. De nya fönstren ger en
tydlig förbättring i transmissionen då förlusten går ner till 91 kWh/m2 och i diagrammet ser
man att ventilationen nu står för majoriteten av den avgivna energin. Då även FTX-systemet
uppgraderas till ett system med högre verkningsgrad kan en större del av tilluften värmas med
frånluften, 114 kWh/m2. Energin från fjärrvärmen minskar till 93 kWh/m2 av den totala
energianvändningen på 277 kWh/m2.
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Figur 17. Avgiven energi i förslag 1

Figur 18. Tillförd energi i förslag 1
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3.8.3

Förslag 2

Det nya U-värdet för plattan blir 0,204 W/m2K istället för det tidigare 0,698 W/m2K. Även psivärdena påverkas av isoleringen på plattan och sammanställs i
tabell 4nedan. U-värdet hamnar på 0,32 W/m2K och klarar därmed kravet för nya ψψR.
Byggdelstyp

Ψ-värde

Sockel
χ15
0,409 W/mK
Ψ-värde
Byggdelstyp
Sockel C15
0,161 W/mK
Sockel
χ15
0,409
Sockel D15
0,157 W/mK
W/mK
Sockel C15
0,161 W/mK
Sockel D15
0,157 W/mK
tabell 4. Psi-värden för köldbryggor efter förslag 2
Vid förslag två klarar renoveringen kravet för energianvändning enligt ψψR 25 då
energiförbrukningen ligger på 87,3 kWh/m2år. På grund av isoleringen i golvet och de nya
fönstren är transmissionen nere på 80 kWh/m2, vilket är nästan en halvering jämfört med
originalhuset. I och med att huset inte behöver värmas upp lika mycket sänks fjärrvärmebehovet
till 84 kWh/m2 av totalt 267 kWh/m2 tillförd energi.

Figur 19. Avgiven energi i förslag 2
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Figur 20. Tillförd energi i förslag 2
3.8.4

Förslag 3a

U-värdet minskar avsevärt med PIR-isoleringen och vägg χ15 går ner till 0,194 W/m2K, vägg
C15 och D15 hamnar på 0,197 W/m2K. Även psi-värdena minskar med tilläggsisoleringen och
redovisas i tabell 5 nedan. Medel U-värdet för huset ligger under 0,4 med 0,38 W/m2K
tabell 5. Psi-värden för köldbryggor efter förslag 3a
Byggdelstyp

Ψ-värde

Ytterhörn
0,099 W/mK
Sockel χ15
0,117 W/mK
Sockel C15
0,098 W/mK
Sockel D15
0,097 W/mK
Fönstersmyg –gavel
0,087 W/mK
Fönstersmyg – långsida
0,084 W/mK
Takfot
0,160 W/mK
Kravet i energianvändning från ψψR 25 klaras inte utan landar på 103 kWh/m2år.
Transmissionsförlusten går upp till 97 kWh/m2 och värmeförsörjningen från fjärrvärmen når
98 kWh/m2. I diagrammet nedan ses att återvinning av ventilation är lite lägre än i förslag två
samtidigt som värmeförsörjningen ökar till 100 kWh/m2 av totalt 285 kWh/m2. χndra delar
som tillför energi som solstrålning genom fönstret, processenergi och latent energi minskar
även då huset inte klarar av att ta tillvara på samma mängd.
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Figur 21. Avgiven energi i förslag 3a

Figur 22. Tillförd energi i förslag 3a
3.8.5

Förslag 3b

U-värdena och psi-värdena blir här samma som i förslag 3a eftersom isoleringen är densamma.

Med lågemissionsfönster och tilläggsisolering klarar huset ψψR 25 kraven med god marginal,
den specifika energianvändningen blir 70,1 kWh/m2år. Medel U-värdet är nere på 0,234 W/m2K
och det gör att transmissionsförlusterna minskar till 61 kWh/m2 och vi ser i diagrammet att
ventilationen står för nästan tre fjärdedelar av den avgivna energin. Fjärrvärmen står nu bara
för 26 % av den tillförda energin, 67 kWh/m2 av totalt 248 kWh/m2K. Energin som huset får
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från solinstrålning, personvärme, processenergi och latent energi är större än vad fjärrvärmen
bidrar med.

Figur 23. Avgiven energi i förslag 3b

Figur 24. Tillförd energi i förslag 3b
3.8.6

Förslag 3c

Med en tilläggsisolering på 250 mm får samtliga vägg-typer ett U-värde på 0,1 W/m2K. Psivärdena för de linjära köldbryggorna minskar också, värdena redovisas i tabell 6 nedan. Medel
U-värdet ligger på 0,2 W/m2K vilket är mer än en halvering jämfört med originalet.
Byggdelstyp

Ψ-värde

Ytterhörn
Sockel χ15
Sockel C15

0,073 W/mK
0,365 W/mK
0,098 W/mK

En studie i energieffektivisering av miljonprogrammet
Sockel D15
0,092 W/mK
Fönstersmyg –gavel
0,040 W/mK
Fönstersmyg – långsida
0,095 W/mK
Takfot
0,086 W/mK
tabell 6. Psi-värden för köldbryggor efter förslag 3c
Det sista tilläggsisolerings förslaget är det som är det energisnålaste, med en specifik
energianvändning på 63,3 kWh/m2år. 23 % av energin avges genom transmission, 53 kWh/m2,
och 66 % genom ventilationen. 60 kWh/m2 kommer via fjärrvärmen och 110 kWh/m2 via
ventilationen. Totalt behöver huset 241 kWh/m2 vilket är en sänkning med 90 kWh/m2 från
dagens värden.

Figur 25. Avgiven energi i förslag 3c

Figur 26. Tillförd energi i förslag 3c
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3.8.7

Solceller

Genom beräkningen av solpaneler kommer VIP-Energy fram till att fastigheten kan producera
43 046 kWh/år vilket är mer än vad som krävs för att driva huset. Fastigheten kräver ungefär
7 000 kWh/år vilket gör det möjligt att leverera ut 36 000 kWh/år på nätet.

3.8.8

Sammanställning av resultaten från de olika förslagen

Tabell 7 nedan visar en sammanställning av de värden som fåtts från de olika
energistimuleringarna.
Tabell 7 Sammanställning av resultaten från simuleringarna
Namn
Nuläge
1
2
3a
3b
3c

Energianvändning (kWh/m2år)
168,5
96,2
87,3
103,0
70,1
63,3

U-värde
0,466 W/m2K
0,35 W/m2K
0,32 W/m2K
0,38 W/m2K
0,234 W/m2K
0,2 W/m2K
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4 ANALYS
De resultat som har tagits fram i beräkningarna jämförs med rapporter från tidigare
renoveringar. De olika renoveringsförslagen jämförs även med varandra och effekterna av
olika metoderna diskuteras.
Genom att ha studerat olika renoveringar som har gjorts har metoder för energieffektivisering
av referensbyggnaden tagits fram. Det som har varit genomgående i alla renoveringar är att de
har satsat på ett FTX-system, bytt till nya energieffektiva fönster samt tilläggsisolerat.
Tilläggsisoleringen varierar mellan projekten beroende på vilka krav man ställer på huset
efteråt. Vid de mindre renoveringarna nöjer man sig med några centimeter extra i väggarna
medan vid renovering av ψrogården tilläggsisolerades även golvet. Det är ingen större skillnad
på hur renoveringarna i de olika exemplen utförs, förutom att man på Lagrådsgatan väljer att
tilläggsisolera vissa fönster istället för att byta ut dem. U-värdet blir lite sämre vid
tilläggsisolering av fönstret jämfört med byte till nya fönster, dock blir det en stor förändring
från det tidigare värdet som brukar ligga på 2,7 W/m2K. Skillnaden mellan 1,1 W/m2K och 1,3
W/m2K påverkar inte slutresultatet nämnvärt.
Våra beräkningar visade också att ett FTX-system med hög verkningsgrad ger stor skillnad.
Från att ha bidragit med strax över 25 % av den tillförda energin kunde man genom en
effektivisering höja verkningsgraden från 40 % till 80 % och därmed få upp bidraget till nästan
hälften av all tillförd energi. Det gör att behovet av uppvärmning genom radiatorer minskar och
mycket energi kan sparas. Genom våra beräkningar i VIP-Energy kan vi sänka U-värdet från
att ligga över kravet i ψψR 25, vilket är 0,4 W/m2K, till att uppfylla kravet. Vi kan även se i
beräkningarna att transmissionsförlusterna påverkas mest av fönsterbyten då de sänks med 49
kWh/m2.
Tilläggsisoleringen av väggarna valde vi att genomföra tre olika förslag för att kunna jämföra
olika metoder. Det första alternativet görs utan att byta ut fönster för att se vilken effekt som
fås av enbart tilläggsisolering. Förslaget innebär en invändig tilläggsisolering vilket krävs om
man vill behålla befintlig fasad. Den högpresterande isoleringen gör att man inte förlorar så stor
golvyta. I beräkningen ser man effekten av inte ha energisnåla fönster då resultatet blir sämre
än i förslag 2. Enbart en tilläggsisolering av huset skulle inte klara av de krav boverket ställer i
sina senaste byggregler utan landar strax över i energianvändning. I förslag 3b klarar man
däremot kraven med god marginal. En minskning på nästan 100 kWh/m2 av tillförd energi från
fjärrvärmen jämfört med originalet och en skillnad i transmissionsförlust på 75 kWh/m2.
I det sista förslaget görs en utvändig tilläggsisolering vilket även skett vid de genomförda
renoveringar vi har studerat. De har valt att byta fasad och då är det enkelt att även lägga till
lite extra isolering. Fördelen med att isolera från utsidan är att man inte behöver ta hänsyn till
golvytan utan kan använda sig av en tjockare isolering. Däremot kommer den estetiska
gestaltningen av byggnaden att förändras. I vårt referenshus, som har en fasad av fasadtegel,
kan utbyggnaden av väggen minskas genom att använda skärmtegel. En intressant detalj är att
psi-värdet för vår sockel χ15 är betydligt sämre i förslag 3c än i 3a. Detta beror antagligen på
att i förslag 3a stoppas värmen från att nå ut i betongstommen, till skillnad från 3c då värmen
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från betongväggen når ner i sockeln, se Figur 27. Skillnaden i värmetransporten går att se i
dessa bilder från VIP-Energy.

Figur 27. Värmetransport i sockeln i förslag 3a (till vänster) och värmetransport i sockeln i
förslag 3c (till höger)
Vi valde att göra en simulering med solceller fast inget av de projekt vi har studerat har använt
sig av det. Denna simuleringen gjordes för att Rammunderstaden visade ett intresse av att
eventuellt installera solceller i framtiden. χnvändningen av solceller är även något som har ökar
markant de senaste åren. Vår simulering visar att fastigheten inte alls kräver den mängd energi
som kan produceras men då är bara energin för referenshuset med i beräkningen. Det finns även
tvättstugor och allmän belysning som energin skulle kunna används till istället för att säljas
tillbaka till elnätet.
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5 SLUTSATS OCH DISKUSSION
Hur ser dagens energieffektivisering ut vid renovering av flerbostadshus från
miljonprogrammet?
Idag anpassas energieffektiviseringen vid renoveringar efter renoveringsbehovet. Vid
fasadbyten är tilläggsisolering en vanlig metod för att förbättra klimatskalet. Tilläggsisolering
från insidan är inget som vi har stött på, vilket antagligen beror på att det kan ge skador på
fasaden och att man minskar boendeytan. ψyte av fönster och dörrar behöver för det mesta
göras vid en renovering vilket också sparar in en hel del på energiförlusterna. Tilläggsisolering
av fönstren är en bra metod för att minska energiförlusterna och även behålla samma estetiska
utformning av byggnaden. FTX-system är vanligt att man installerar för att kunna ta tillvara på
den värme som finns i huset och därmed minska värmekostnaderna.
Vilken energiprestanda kan uppnås med dagens metoder för energieffektivisering av hus
från miljonprogrammet?
Våra beräkningar visar att utbyte av gamla fönster mot nya energisnåla ger en avsevärd
minskning av transmissionsförlusterna, men för att nå de mål som krävs av boverket vid
nyproduktion behöver man även ha en väl isolerad fastighet. Vårt referenshus klarar kraven
från ψψR 25 med energieffektiva fönster och tilläggsisolering av plattan, men då har en tidigare
tilläggsisolering gjorts av taket. Med de material och metoder som idag används lyckas vi få
ner Hjortstigens energianvändning till 63,3 kWh/m2år vilket är ett värde som ligger långt under
kraven på de hus som byggs idag.

5.1 Metodkritik
I denna studie studerar vi enbart en fastighet och gör antaganden efter denna. Dock anser vi att
huset vi valt representerar ett byggsätt som var vanligt under miljonprogrammet. Många hus
byggda under samma tidsperiod har likande förutsättningar som vårt typhus.
Vi har enbart valt att göra våra energisimuleringar i VIP-Energy. Det hade möjligen varit bra
att bekräfta våra beräkningar genom att även använda ett annat beräkningsprogram. Dock är
VIP-Energy det marknadsledande programmet för energiberäkningar på marknaden och är
validerat genom att det är godkänt för den svenska miljöcertifieringssystemet LEED och det
brittiska ψREEχM. Vi har även gjort en beräkning av energianvändningen i nuläget och där
ligger vi linje med den faktiskt uppmätta energianvändningen, vilket visar att programmet ger
oss trovärdiga resultat.

5.2 Förslag till fortsatt utveckling
I denna studie har vi inte gjort någon kostnadsberäkning för de olika förslagen. Detta gör det
svårt att vikta de olika förslagen utifrån vad de kostar att installera och vad de får för
återbetalningstid. Detta är något som kan göras i en fortsatt studie för att tydligare kunna ge en
rekommendation till fastighetsägaren.
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BILAGOR
ψilagor som visar diagram från VIP-Energi av de olika energisimuleringarna.
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