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Sammanfattning 

Halten av växthusgaser i atmosfären ökar med klimatförändringar som följd och åtgärder för att 

motverka den negativa trenden behöver intensifieras. Energianvändningen i Sveriges bostads- och 

servicesektor utgör cirka 40 % av landets totala energianvändning som är 378 TWh. Nationellt 

finns målet att minska energianvändningen per uppvärmd areaenhet med 20 % till 2020 och 50 % 

till 2050. Energirenovering av byggnader från miljonprogrammet förutses kunna bidra till att 

målen uppnås tack vare dess stora bestånd och energieffektiviseringspotential.  

I examensarbetet undersöks kostnadsoptimala energirenoveringsstrategier för två flerbostadshus i 

Linköping från miljonprogrammet, den ena med kallvind och den andra med uppvärmd vind. Det 

görs genom livscykelkostnadsoptimering (LCC-optimering) med hjälp av programvaran OPERA-

MILP som utvecklats vid Linköpings universitet. Syftet i examensarbetet är att ta fram den 

energirenoveringsstrategi som är optimal ur ett LCC-perspektiv samt undersöka energiminskning 

och LCC. Optimal energirenoveringsstrategi undersöks även för energirenovering till nivåer enligt 

Boverkets energiklasser och de skärpta kraven för nära-nollenergibyggnader (NNE) som sannolikt 

träder i kraft 2021. Växthusgasutsläpp och primärenergi undersöks också för de olika fallen med 

avsikt att sätta energirenovering i relation till klimatpåverkan. Lokala miljövärden används för 

fjärrvärme, medan elanvändning ges miljövärden för nordisk elmix respektive nordisk marginalel.  

Byggnadernas nuvarande LCC och årliga energianvändning är 2 945 kSEK och 133 MWh för 

byggnaden med kallvind och 3 511 kSEK och 162 MWh för byggnaden med uppvärmd vind. 

Resultatet visar att LCC kan reduceras med cirka 70 kSEK respektive 90 kSEK. Den optimala 

lösningen innebär fönsterbyte från fönster med U=3,0 W/m2°C till fönster med U=1,5 W/m2°C 

och ger en minskning av energianvändningen med 13 % respektive 15 %. LCC ökar med 

240 kSEK för byggnaden med kallvind och minskar med 18 kSEK för den andra byggnaden när 

Energiklass D uppnås. Energiklass C för byggnaderna uppnås för en ökning av LCC med 

300  –  590 kSEK och Energiklass B för en ökning med 1 610 – 1 800 kSEK. Det går inte att uppnå 

Energiklass A eller framtida krav på NNE (55 kWh/m2Atemp) med de implementerade åtgärderna 

i OPERA-MILP. Den största energiminskningen som uppnås är cirka 60 %.  

De mest kostnadseffektiva isoleringsåtgärderna är tilläggsisolering av vind/snedtak följt av 

bottenplatta. Det visade sig vara mer kostnadseffektivt att byta till fönster med U=1,5 W/m2°C i 

kombination med tilläggsisolering jämfört med byte till fönster med bättre energiprestanda. Vid 

större energibesparingar tillämpas tilläggsisolering av ytterväggens insida, medan tilläggsisolering 

av ytterväggens utsida aldrig är optimalt. För att uppnå Energiklass B krävs installation av FTX-

ventilation vilket ger en stor kostnadsökning. Mindre omfattande energirenovering krävs för att 

uppnå energiklasserna för byggnaden med uppvärmd vind jämfört med den med kallvind. 
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Den årliga primärenergianvändningen är i dagsläget 22 MWh för byggnaden med kallvind och  

26 MWh för byggnaden med uppvärmd vind. Utsläppen av växthusgaser är 18 ton CO2e respektive 

22 ton CO2e per år när nordisk elmix appliceras och 20 ton CO2e respektive 25 ton CO2e per år 

när nordisk marginalel tillämpas. Den årliga primärenergin kan reduceras med upp till 7 MWh vid 

energirenovering. När energirenoveringen leder till ökad elanvändningen kan dock primärenergin 

öka med upp till 12 MWh. De årliga växthusgasutsläppen kan minskas med upp till 14 ton CO2e. 

När nordisk marginalel appliceras för att uppskatta utsläppen av växthusgaser vid en 

energirenoveringsstrategi som leder till ökad elanvändning blir resultatet mindre fördelaktigt ur ett 

klimatperspektiv jämfört med om nordisk elmix tillämpas.  
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Abstract 

The content of greenhouse gases in the atmosphere is increasing resulting in climate change and 

efforts to stop the negative trend need to be intensified. The energy use in the Swedish residential 

and service sector constitutes 40 % of the total energy use of 378 TWh in the country. Nationally 

there is a target to reduce the energy use per heated area with 20 % to 2020 and 50 % to 2050. 

Energy renovation of buildings from the Million Programme is foreseen to be able to contribute to 

achieving the targets owing to the large building stock and energy efficiency potential. 

In the master thesis cost optimal energy renovation strategies are investigated for two multi-family 

buildings in Linkoping built during the Million Programme, one with an unheated attic and one 

with a heated attic. The thesis is carried out by using life-cycle cost optimisation (LCC-

optimisation) by utilising the software OPERA-MILP, developed at Linkoping University. The 

aim of the thesis is to obtain the energy renovation strategy that is optimal from an LCC-

perspective and to investigate the energy reduction and LCC. Optimal energy renovation strategies 

are also investigated for energy renovation to levels of the Energy Classes of the National Board 

of Housing, Building and Planning in Sweden and the stricter limits for nearly zero-energy 

buildings (NZEB) that will likely come into force in 2021. Greenhouse gas emissions and primary 

energy use are also investigated for the different cases with the purpose of putting energy 

renovation in relation to climate impact. Local environmental factors are used for district heating 

while electricity is assigned values based on the Nordic electricity mix and Nordic marginal 

electricity respectively. 

The current LCC and annual energy use is 2 945 kSEK and 133 MWh for the building with an 

unheated attic and 3 511 kSEK and 162 MWh for the building with a heated attic. The result shows 

that LCC can be reduced by approximately 70 kSEK and 90 kSEK respectively. The optimal 

solution constitutes of a window change from windows with U=3,0 W/m2°C to windows with 

U=1,5 W/m2°C and results in a reduction of the energy use by 13 % and 15 % respectively. LCC 

increases with 240 kSEK for the building with unheated attic and decreases with 18 kSEK for the 

other building when Energy Class D is reached. Energy Class C is attained through an increase in 

LCC by 300 – 590 kSEK and Energy Class B through an increase by 1610 – 1800 kSEK. It is not 

possible to reach Energy Class A or the future requirements for NZEB (55 kWh/m2Aheated) with 

the energy renovation measures that are implemented in OPERA-MILP. The largest energy 

reduction that can be attained is approximately 60 %. 

The most cost optimal insulation measure is additional insulation of the attic floor/pitched roof 

followed by additional insulation of the ground concrete slab. It was shown to be more cost 

efficient to change to windows with U=1,5 W/m2°C in combination with additional insulation 

compared to changing to windows with better energy performance. For greater energy savings 

additional insulation on the inside of the external wall is applied, while insulation on the outside 

of the external wall is never cost optimal. To reach Energy Class B installation of HRV is required 

which gives a large increase in cost. Less extensive energy renovation is needed to reach the energy 

classes for the building with heated attic compared to the building with unheated attic. 
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The annual use of primary energy in the reference case is 22 MWh for the building with an 

unheated attic and 26 MWh for the building with a heated attic. The emissions of greenhouse gases 

are 18 tonnes CO2e and 22 tonnes CO2e per year respectively when the emission factor of the 

Nordic electricity mix is applied and 20 tonnes CO2e and 25 tonnes CO2e respectively when the 

Nordic marginal electricity is applied. The yearly primary energy use can be reduced with up to 

7 MWh through energy renovation. When the energy renovation leads to an increase in electricity 

use the primary energy can however increase with up to 12 MWh. The yearly greenhouse gas 

emissions can be decreased with up to 14 tonnes CO2e. When Nordic marginal electricity is applied 

to estimate the emissions of greenhouse gases for an energy renovation strategy that leads to an 

increase in electricity use the result is less beneficial from a climate perspective compared to when 

Nordic electricity mix is applied. 
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1 Inledning 

I följande kapitel beskrivs kort vikten av energirenovering av byggnader ur ett globalt perspektiv, 

bakgrunden till examensarbetet samt dess syfte, frågeställningar och avgränsningar.  

Jordens medeltemperatur har ökat med cirka en grad Celsius sedan den förindustriella tiden (IPCC, 

2018). Även extremväder inträffar oftare och med högre intensitet än tidigare. Anledningen är 

framförallt utsläpp av växthusgaser från mänskliga aktiviteter som elproduktion, uppvärmning, 

transporter och industriella processer (Gallo, Faccilongo & La Sala, 2018). För att minska framtida 

risker kopplade till klimatet krävs att åtgärderna för att motverka klimatförändringarna trappas upp 

och att de sker gränsöverskridande (IPCC, 2018). I Sverige har riksdagen antagit mål om att 

Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion 2040, att tillförd energi i förhållande till BNP ska 

minskas med 50 % till 2030 och att nettoutsläppet av växthusgaser ska vara noll 2045 

(Regeringskansliet, 2018). Energianvändningen i Sveriges bostads- och servicesektor var 

146 TWh 2017, vilket nästan motsvarar 40 % av landets totala energianvändning som är 378 TWh 

(Energimyndigheten, 2019). Bostadssektorn står för 1/3 av energianvändningen globalt med 

34 700 TWh och ger upphov till 28 % av koldioxidutsläppen (UN, 2017). 

2012 infördes EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED) med krav på att medlemsstater ska ha en 

renoveringsstrategi för att höja energiprestandan på byggnadsbeståndet (Johansson, Olofsson 

& Mangold, 2017). Nationellt har Sverige en ambition att minska energianvändningen per 

uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler med 20 % till 2020 och 50 % till 2050 

(Boverket, 2019a). En stor del av det byggnadsbestånd som kommer att finnas 2050, finns redan 

idag (Österbring et al., 2018). Det innebär att renoveringsåtgärder är av stor betydelse. Enligt 

statistik från Lantmäteriet är cirka 30 % av Sveriges befintliga byggnader byggda mellan 1960 och 

19751. Majoriteten av dessa är resultatet av miljonprogrammet som var ett statligt initiativ för att 

bygga bort bostadsbristen i Sverige (SCB, 2015). Att genomföra energirenoveringsåtgärder vid 

renovering ökar de initiala kostnaderna, men minskar energianvändningen under byggnadens 

livslängd och därmed även energikostnaderna (Janson, Berggren & Sundqvist, 2008). Enligt EU:s 

direktiv om byggnaders energiprestanda ska energirenovering ske på ett kostnadsoptimalt sätt 

(Liu, Rohdin & Moshfegh, 2018). Genom att vidga perspektivet från investeringskostnad till 

livscykelkostnad är det möjligt att genomföra åtgärder som både sparar energi och pengar.  

 

Att minska energianvändningen i bostadssektorn är en pusselbit för att nå både nationella och 

globala mål och motverka klimatförändringarna. När energianvändning i bostäder analyseras är 

det dock viktigt att inkludera primärenergi i analysen (Gustafsson et al., 2017). Olika energibärare 

som el, värme och bränsle ger upphov till olika mycket primärenergi. Det är också i primärenergi 

som EU:s energieffektiviseringsmål för byggnader anges. För att utvärdera klimatpåverkan bör 

även de växthusgasutsläpp som byggnaden orsakar undersökas. 

                                                           
1 Offentlighetsuttag via epost från Lantmäteriet Division Geodata, den 5 mars 2019 
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1.1 Bakgrund 

Miljonprogrambyggnadernas höga energianvändning och stora bestånd gör att 

energibesparingspotentialen är stor (Janson et al., 2008). Bostads- och servicesektorn står i sin tur 

för mer än 1/3 av landets energianvändning, vilket gör att energibesparing i bostadssektorn har 

potential att bidra till den minskning av energianvändning som eftersträvas nationellt. Flertalet 

renoveringar av miljonprogramsbyggnader har genomförts runt om i Sverige. Vissa projekt har 

syftat till att samtidigt öka byggnadens energiprestanda (se Bilaga I). I vissa fall har 

livscykelkostnad (LCC) för åtgärderna analyserats (IVL, 2017). Renoveringsprojekten har varierat 

i omfattning och energibesparingsmål. I vissa fall har möjligheten att uppnå passivhusstandard 

undersökts och i andra enbart enklare energibesparingsåtgärder så som vindsisolering och 

fönsterbyte. Vanligt förekommande renoveringsåtgärder vid energirenovering av 

miljonprogramsbyggnader är bland annat fönsterbyte, vindsisolering och installation av från- och 

tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-ventilation). 

 

Att optimera LCC vid energirenovering av byggnader har gjorts i flertalet tidigare studier (se 

Bilaga I). LCC-optimeringen i det här examensarbetet kommer att ske med hjälp av OPERA-MILP 

som har använts för det ändamålet i tidigare arbeten (se Bilaga I). Programmet kan användas för 

att ta fram den energirenoveringsstrategi som är optimal ur ett LCC-perspektiv samt undersöka 

vilka energirenoveringsåtgärder som är kostnadsoptimala vid olika stor energibesparing. 

Applikation av programmet på byggnader från miljonprogrammet saknas och det är detta tomrum 

som examensarbetet är tänkt att fylla. Bakgrunden till examensarbetet är att fastighetsägaren 

Willhem AB, vidare benämnt Willhem, vill undersöka energieffektiviseringspotentialen och 

associerad lönsamhet i sitt bestånd bestående av 130 miljonprogramsbyggnader i området 

Skäggetorp i Linköping. Med tanke på att miljonprogramsbeståndet till stor del är homogent kan 

examensarbetet potentiellt vägleda vid energirenovering av många byggnader i Sverige och vara 

ett tillskott till forskning kring energirenovering av miljonprogramsbyggnader.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att ta fram energirenoveringsstrategier som är optimala ur ett LCC-

perspektiv för två flerbostadshus från miljonprogrammet. Optimal energirenoveringsstrategi 

undersöks också för energirenovering till nivåerna i Boverkets energiklasser (A-G) och de skärpta 

kraven för NNE som sannolikt träder i kraft 2021. Detta för att undersöka hur byggnaderna kan 

uppnå standarderna på ett kostnadsoptimalt sätt samt skapa en överblick över sambandet mellan 

energianvändning och LCC. Växthusgasutsläpp och primärenergi undersöks också för de olika 

fallen med avsikt att sätta energirenovering i relation till klimatpåverkan. Känslighetsanalyser 

utförs även på fjärrvärmepris, kalkylränta, kostnad för FTX-installation samt energibesparingsmål 

på 20–70 % med avsikt att analysera resultatets robusthet. 

För att uppnå syftet har följande tre frågeställningar formulerats: 

1. Vilken är den lägsta LCC som kan uppnås och genom vilken energirenoveringsstrategi? 

Hur stor blir energiminskningen? 
2. Vad blir LCC när Boverkets energiklasser och NNE ska uppnås och vad blir den 

kostnadsoptimala energirenoveringsstrategin? 
3. Hur påverkas växthusgasutsläpp och primärenergianvändning vid energirenovering? 

1.3 Avgränsningar  

De två flerbostadshus som undersöks är belägna i stadsdelen Skäggetorp i Linköping och tillhör 

ett bestånd av 130 byggnader som ägs av Willhem AB. Den ena byggnaden har uppvärmd vind 

och den andra kallvind.  

Examensarbetets övergripande avgränsningar är: 

• Optimeringen utgår från OPERA-MILP med följande möjliga energirenoveringsåtgärder: 

tilläggsisolering av ytterväggens insida och utsida, vinds- och golvisolering, fönsterbyte, 

tätning, FTX-ventilation samt val av värmesystem 

• Endast värmesystemen fjärrvärme och bergvärme undersöks 

• Energiförluster i varmvattencirkulationssystemet beaktas inte 

• Energiberäkningarna i OPERA sker på ett förenklat sätt där året delas in i 12 tidssteg, i 

enlighet med årets månader, med konstanta utetemperaturer 

• Komfortkyla beaktas inte eftersom det sällan förekommer i bostadshus i Norden och inte 

är implementerat i OPERA-MILP 

• Fuktrisk på grund av tilläggsisolering beaktas inte 

• Minskade hyresintäkter som följd av minskad boyta vid tilläggsisolering av ytterväggens 

insida beaktas inte 

• Energianvändning vid produktion och transport av energirenoveringsåtgärderna beaktas 

inte. 
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1.4 Antaganden 

I det här examensarbetet har en rad antaganden behövt göras för att förenkla genomförandet. De 

övergripande antagandena presenteras nedan: 

• Den studerade tidsperioden är 50 år 

• Kalkylräntan är 6 % 

• Priser är konstanta över tid 

• Konstant verkningsgrad på värmesystem 

• Konstanta faktorer för växthusgasutsläpp 

• Schablonvärden från Sveby har antagits för brukarindata 

• Klimatskalet har antagits vara i nyskick enligt ritningar, det vill säga eventuell försämring 

av U-värden över tid har inte tagits hänsyn till 

• Antagit att kostnader för värmesystem och energirenoveringsåtgärder är linjära. 
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2 Teori 

I följande kapitel beskrivs kort byggnadsbeståndet i Sverige samt dess renoveringsbehov. Sedan 

beskrivs värmebalansen för en byggnad och hur den kan beräknas. De energirenoveringsåtgärder 

som implementeras i examensarbetet beskrivs kortfattat och begreppet livscykelkostnad förklaras. 

Sedan förklaras optimering och byggnadssimulering övergripande. Begreppen primärenergi och 

växthusgasutsläpp beskrivs kortfattat och slutligen förklaras vad Boverkets energiklasser samt 

NNE är och hur de beräknas.  

2.1 Sveriges byggnadsbestånd 

I Sverige finns drygt 4,8 miljoner bostadslägenheter (SCB, 2018a). Cirka 43 % av dessa finns i 

småhus, 51 % i flerbostadshus, 5 % i specialbostäder och 2 % i övriga hus. Enligt Österbring et al. 

(2017) kan svensk bygghistoria delas in i sex byggnadsperioder där varje period har utmärkande 

drag angående arkitektur och teknik. De sex epokerna är före 1931, 1931–1945, 1946–1960, 1961–

1975, 1976–1990 och 1991–2005. I Figur 1 visas antal byggnader i Sverige uppdelat på byggår. 

Perioden 1961–1975 präglades av ekonomisk tillväxt och nybyggnation med bland annat 

miljonprogrammet. Vidare beskriver Österbring et al. (2017) att perioden innebar en övergång till 

ett mer industrialiserat byggande jämfört med tidigare perioder där byggande i högre grad inneburit 

ett traditionellt hantverk med hög yrkesskicklighet. Cirka 30 % av Sveriges totala bostadsbestånd 

byggdes mellan 1960 och 19752. 

 

Figur 1 visar antal byggnader uppdelat på byggår i Sveriges bostadsbestånd (reviderad från2). 

2.1.1 Miljonprogrammet 

Åren 1960–75 brukar refereras till som rekordåren på grund av den höga byggnationstakten. 35 % 

av befintliga flerbostadshus byggdes under den perioden och av dessa byggdes större delen under 

miljonprogrammet (Janson et al., 2008). Miljonprogrammet var ett initiativ från staten där cirka 

en miljon bostäder byggdes mellan 1965 och 1975 (IVL, 2017). En av drivkrafterna för 

miljonprogrammet var den ökade urbaniseringsgraden som resulterade i långa bostadsköer i många 

svenska städer (SCB, 2015). Tanken var att det skulle byggas prisvärda bostäder till många hushåll 

(IVL, 2017). Föreskrifter, råd och anvisningar till byggnadsstadgan BABS 1967 (SBN 67) utgiven 

                                                           
2 Baserad på statistik från offentlighetsuttag via epost från Lantmäteriet Division Geodata, den 5 mars 2019 
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av Statens planverk (dåvarande motsvarighet till Boverket) var de aktuella byggreglerna när 

miljonprogrammet byggdes. Vid den tidpunkten fanns det inget krav gällande byggnaders 

energianvändning, vilket tyder på att faktorn inte prioriterades. En anledning var att energi ansågs 

vara billigt fram till oljekrisen 1973 och att andra faktorer prioriterades vid nybyggnation. Kraven 

rörande byggnaders energianvändning reglerades efter oljekrisen och har skärpts kontinuerligt 

sedan dess. Nuvarande byggregler (BFS 2018:15, BBR 27) ställer ett krav på maximalt 

85 kWh/m2Atemp för flerbostadshus, vilket kan jämföras med miljonprogrammets flerbostadshus 

som generellt har en energianvändning mellan 150–200 kWh/m2 (Myhren et al., 2018).  

Den vanligaste hustypen från rekordåren är lamellhus av tegel med tre våningar 

(Janson et al., 2008). I lamellhus är gavelväggar och tvärväggar bärande. Lamellhus hade även 

byggts tidigare, det nya var att de nu ofta uppfördes utan vind och med låglutande tak. 

Lamellstommar kompletterades med utfackningsväggar med lätta och tunna träkonstruktioner 

klädda med tegel, kalksandsten, trä eller något skivmaterial. Utfackningsväggar bär inga vertikala 

laster utan enbart vindlast och egenvikt (Träguiden, 2019). Den största delen av flerbostadshusen 

från 1963–75 har tegelfasad (40 %) och den näst vanligaste fasaden är puts (25 %) (Janson et al., 

2008). Innanför tegel- och betongfasaderna är det vanligast med konstruktioner av trä eller 

lättbetong och fönstren är främst tvåglasfönster (ibid). För flerbostadshus byggda 1961–73 i 

Sverige har 58 % mekaniska frånluftssystem, 38 % självdrag och 4 % från- och tilluftssystem, men 

troligtvis har ventilationen sedan uppförandet renoverats och självdragsventilerade fastigheter 

förstärkts med fläkt (ibid). Både för mekanisk ventilation och självdrag finns frånluftsuttagen i kök 

och badrum. 

2.2 Renovering av Sveriges byggnadsbestånd  

Genom EU:s energieffektiviseringsdirektiv (EED) krävs en nationell handlingsplan för 

energieffektiviserande renovering (Boverket, 2017a). Sveriges första handlingsplan lämnades till 

EU 2014 och ska sedan uppdateras vart tredje år (ibid). Därmed lämnades en uppdaterad version 

in 2017. Enligt den utredning som Boverket och Energimyndigheten gjorde inför uppdateringen 

finns vissa hinder för renoveringar (ibid). Problem är lönsamhet, finansiering och kunskap hos 

fastighetsägare och beställare. Ett behov som påvisats är ökad konkurrens och teknikutveckling 

för att minska kostnaderna. Eftersom behovet av nybyggnation är stort begränsas möjligheterna 

att renovera och kostnaderna ökar eftersom det blir brist på arbetskraft. Enligt IVL (2017) är 

renoveringstakten för långsam i Sverige idag och mer pengar investeras i nybyggnation än i 

renoveringar. För att energieffektiviseringsåtgärder ska bli lönsamma krävs ofta ett långsiktigt  

perspektiv (ibid). Renovering anses av byggentreprenörer vara krångligare att genomföra eftersom 

det ibland finns hyresgäster boende i renoveringsobjekten, vilket gör att man antingen måste 

anpassa produktionsmetoden eller evakuera boende.  
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I underlaget inför den uppdaterade handlingsplanen togs två scenarion fram för 

energianvändningen i bebyggelsen från 2014–2050 (Boverket & Energimyndigheten, 2016). Det 

ena fallet modellerades med dagens befintliga styrmedel. Med dessa förväntas energianvändningen 

för uppvärmning och varmvatten i hela beståndet minska med drygt 27 %, från 132 till 

96 kWh/m2, år. I det andra scenariot implementerades nya eller förändrade styrmedel, vilket 

resulterade i en minskning av energianvändningen med nästan 29 % till 94  kWh/m2, år. Med 

utgångspunkt i 1995 års energianvändning på 170 kWh/m2, år är den förväntade minskningen 

43 % respektive 45 % till 2050.  

Enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) ska befintliga byggnader vid 

renovering uppnå miniminivåer för energiprestanda och energikällorna ska vara förnyelsebara i 

den mån det är tekniskt, funktionellt och ekonomiskt möjligt (IVL, 2017). EPBD:n har även lett 

till en utveckling av nationella byggnadskoder, normer för beräkning av energiprestanda och 

energicertifieringar. Trots de två direktiven har inte NNE-renoveringar slagit igenom på 

marknaden. 

2.2.1 Renovering av miljonprogrammet 

Det är över 50 år sedan miljonprogrammet inleddes och behovet av renovering är stort (Johansson 

et al., 2017). Enligt Janson et al. (2008) finns stor energieffektiviseringspotential i beståndet och 

Energimyndigheten har pekat ut miljonprogramsbostäder som högprioriterade för 

energieffektiviseringsåtgärder och har stöttat flera demo-program för detta ändamål (IVL, 2017). 

Det har visat sig att en sänkning med max 40–50 % av energianvändningen brukar kunna 

genomföras med lönsamhet i dessa byggnader. Vissa byggnader har renoverats, men sällan med 

syfte att minska energibehovet (Janson et al., 2008). Renoveringsåtgärder i äldre flerbostadshus 

sker ofta som akuta åtgärder, till exempel att ventilationssystemet renoveras när det gamla slutar 

fungera. Fasader, tak, fönster och installationssystem är i dåligt skick på byggnaderna och 

dessutom bör man hantera problem angående otrygghet och förbättra den yttre miljön. Enligt IVL 

(2017) krävs främst åtgärder som tilläggsisolering av fasad och tak, fönsterbyten och 

förbättring/byte av ventilationssystem. Karmvirket som användes till fönstren var ofta av sämre 

kvalitet, vilket gör att konstruktionerna idag ofta är otäta och dragiga (Janson et al., 2008). Om 

man inte tar chansen att genomföra energibesparande åtgärder vid renovering dröjer det oftast 

länge innan den möjligheten ges igen. Det är inte bara ur energisynpunkt som byggnaderna är i 

behov av renovering. En studie visade att boende i svenska lägenhetshus från 1961–75 upplever 

problem med termisk komfort i form av drag, låga inomhustemperaturer och icke önskvärda 

temperaturvariationer (Zalejska-Jonsson & Wilhelmsson, 2013). Den extra investeringskostnaden 

för att införa energibesparande åtgärder i samband med renovering är relativt låg och har kort 

återbetalningstid (Janson et al., 2008).  

I rapporten Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus av Janson et al. 

(2008) utfördes en inventering kring genomförda och pågående projekt inom 

renovering/ombyggnad med energifokus för byggnader från 1960–75. De projekt som undersöktes 

i Sverige hade redan isolerade väggar, golv och tak, men isoleringen behövde förbättras för att 

minska den höga energianvändningen för uppvärmning. Otätheter i form av skarvar mellan 

prefabricerade byggelement och sprickor som uppstått på grund av åldrat tätningsmaterial var ett 
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stort problem. Tätningsmaterialet runt fönstren hade stora brister som behövde åtgärdas. Fönstren 

ansågs behöva bytas på grund av höga U-värden och bristande tätningsmaterial. Den befintliga 

ventilationen var ofta bristfällig med frånluftsfläktar utan värmeåtervinning och luftintag i 

spaltventiler ovanför fönster, vilka bidrar till kallras och sämre komfort. I en del fall är den yttre 

miljön central för att höja den sociala statusen eller öka uthyrningsgraden.  

Åtgärder som var vanliga i de inventerade objekten var tilläggsisolering av yttervägg, 

källarbjälklag och vindsbjälklag, byte av fönster, åtgärder mot köldbryggor, tätning, FTX, 

frånluftsvärmepump, spillvattenåtervinning, individuell debitering och mätning av varmvatten och 

snålspolande armaturer/blandare (Janson et al., 2008). Sedan hade också åtgärder för 

energiproduktion i form av solvärme, solel och bergvärmepump implementerats. I studien 

analyserades särskilt en byggnad i tegel med tre våningar, eftersom det enligt studien var den 

vanligaste byggnadstypen från 1960–75. De mest lönsamma åtgärderna vid renovering av 

klimatskalet visade sig vara tilläggsisolering av vindsbjälklag och grundbalk. Installation av FTX-

system med en verkningsgrad på 80 % respektive 60 % var lönsamt om 20 år respektive 25 år 

studerades. 

FTX används ofta för flerbostadshus vid nyproduktion, men är ovanligt vid renovering av 

befintliga flerbostadshus (Kristoffersson et al., 2017). Det beror på att kostnaderna är höga och att 

installationen medför störningar för de boende. För höghus blir installation av FTX ofta 

ekonomiskt fördelaktig, medan den för låghus med 2–4 våningar blir dyrare. I Linköping 

genomfördes bland annat ett projekt där FTX-ventilation installerades i två byggnader från 

miljonprogrammet, vilket sparade upp mot 20 % av energibehovet samtidigt som inomhusklimatet 

förbättrades. Dock blev kostnaden hög per kvadratmeter i husen som bara hade två våningar och 

där installationen krävde att fläktrum byggdes på taken.   

Två bostadshus i Stockholm byggda år 1967–1968 med tegelfasad renoverades parallellt med att 

vindslägenheter byggdes till år 2013–2014, vilket resulterade i att den specifika energianvändning 

minskade med 40 % från 138 till 80 kWh/m2 (Penttilä, 2015). De renoveringsåtgärder som 

implementerades var: byte från F-ventilation till FTX, fönsterbyte samt installation av mer 

energieffektiva hissar. År 2013 analyserade WSP, på uppdrag av Landskronahem, vad som skulle 

krävas för att energirenovera ett trevåningshus byggt 1967–1968 med F-ventilation till ett nära-

nollenergihus (Åkesson & Wahl, 2013). Den specifika energianvändningen skulle kunna minskas 

med 63 % och byggnaden därmed byggas om till ett nära-nollenergihus för en kostnad på uppemot 

13,75 MSEK. De åtgärder som föreslogs var: tilläggsisolering av både källarväggars och 

ytterväggars utsida, ombyggnation och tilläggsisolering av tak som även installeras med solceller, 

byte till mer energieffektiva fönster, FTX- och bergvärmeinstallation samt mätning av varmvatten 

och dess fördelning. 
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2.3 Värmebalans för en byggnad 

Följande kapitel om energibalans är baserat på Warfvinge & Dahlblom (2010) om inget annat 

anges. En byggnads värmebehov brukar delas in i värmeeffektbehov och värmeenergibehov, där 

effektbehovet är kopplat till investeringskostnaden och energibehovet till driftkostnaden. Nedan 

beskrivs värmeeffektbehovet följt av värmeenergibehovet samt hur de beräknas.  

2.3.1 Värmeeffektbehov 

En byggnads dimensionerande värmeeffektbehov, vidare benämnt effektbehov, representerar den 

maximala effekt som byggnadens värmesystem måste klara av att leverera. Vid beräkning av 

denna effekt används vanligtvis säkerhetsmarginaler i flera led, vilket resulterar i 

överdimensionerade värmesystem. Parametrar som påverkar det dimensionerande effektbehovet 

är: klimatskalets omslutande area, byggnadens isolering och värmetröghet, ventilationstyp och 

flöde samt inom- och utomhustemperatur.  

Vid dimensionering av värmesystemet användes tidigare den lägsta utetemperaturen (DUT), men 

numera används den dimensionerande vinterutetemperaturen (DVUT) som representerar den 

lägsta medeltemperaturen som förekommer under minst ett dygn. Anledningen till bytet till DVUT 

är att undvika överdimensionering som resulterar i ett dyrare och mer ineffektivt värmesystem. 

Risken för att värmesystemet inte klarar av att tillgodose byggnadens värmebehov vid extrema 

utomhustemperaturer ökar dock vid dimensionering utifrån DVUT. DVUT beräknas utifrån 

byggnadens tidskonstant (τ) samt klimatet för den ort där byggnaden är placerad. Tidskonstanten 

är ett mått på byggnadens värmetröghet, det vill säga hur länge byggnaden kan hålla 

inomhustemperaturen vid en drastisk minskning av utomhustemperatur eller om värmeleveransen 

till byggnaden stoppas. Ju lägre tidskonstant byggnaden har desto känsligare är den för 

omgivningsförändringar. Tidskonstanten kan beräknas enligt Ekvation (1). När tidskonstanten är 

känd kan DVUT utläsas från Tabell 1 i Bilaga II. DVUT bygger på att inomhustemperaturen inte 

får understiga önskad temperatur vid fler än 30 tillfällen under en 30 års period. Den 

dimensionerande innelufttemperaturen (DIT) är upp till byggherren att bestämma så länge krav 

från Boverket, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen uppfylls, men för bostäder är 20 ºC mest 

förekommande.  

𝜏 =
∑ 𝑚𝑖×𝑐𝑖

𝑄𝑡𝑜𝑡
×

1

3600
   (1) 

där 

𝜏 är byggnadens tidskonstant [ℎ] 

𝑚𝑖  representerar massan för konstruktionsskikt 𝑖 beläget innanför isoleringen [𝑘𝑔] 

𝑐𝑖  den specifika värmekapaciteten för konstruktionsskikt 𝑖 [
𝐽

𝑘𝑔℃
] 

𝑄𝑡𝑜𝑡  byggnadens specifika värmeeffektförluster [
𝑊

℃
]. 
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Byggnadens värmebalans illustreras i Figur 2 där värme tillförs via solinstrålning, värmesystemet 

och interna värmelaster och bortförs via transmission, ventilation och infiltration. 

Värmeffektbalansen beräknas enligt Ekvation (2). Solinstrålning (Ps) och interna värmelaster (Pi) 

är viktiga parametrar att ta hänsyn till vid beräkning av byggnadens energibehov, men exkluderas 

vanligtvis vid beräkning av byggnadens dimensionerande effektbehov.   

 

Figur 2 illustrerar värmebalansen för en byggnad. Värme bortförs via transmission (𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ), ventilation (𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡) 

och infiltration (𝑃𝑖𝑛𝑓) och tillförs via solinstrålning genom fönster (𝑃𝑠 ), byggnadens värmesystem (𝑃𝑤) och interna 

värmelaster (𝑃𝑖). 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑃𝑖𝑛𝑓 = 𝑃𝑤 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖   (2) 

där  

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  representerar transmissionsförlusterna [𝑊] 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡  ventilationsförlusterna [𝑊] 

𝑃𝑖𝑛𝑓  infiltrationsförlusterna [𝑊] 

𝑃𝑤  värmesystemets värmetillförsel [𝑊] 

𝑃𝑠 solinstrålning [𝑊] 

𝑃𝑖  internt genererad värme [𝑊].  

Värmeflöde genom byggnadskomponenter, så som golv, väggar, tak och fönster, och köldbryggor 

kallas för transmission. Köldbryggor uppstår där klimatskalets utseende förändras, antingen på 

grund av konstruktionsmaterials- eller tjockleksbyte eller där olika byggnadsdelar möts (Petersson, 

2018). Petersson (2018) förklarar att köldbryggorna ger upphov till ökat värmeflöde lokalt, vilket 

leder till ökade värmeförluster. Linjära köldbryggor uppkommer där olika byggnadsdelar möts, 

exempelvis yttervägg och tak eller yttervägg och fönster. Punktformiga köldbryggor uppstår där 

de linjära köldbryggorna möts, exempelvis ett hörn där två ytterväggar möts. De linjära 
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köldbryggorna påverkar transmissionsförlusterna genom klimatskärmen i större utsträckning än 

de punktformiga. Vid förenklade beräkningar kan punktformiga köldbryggor försummas och de 

linjära köldbryggorna antas utgöra 20 % av de totala transmissionsförlusterna för flerbostadshus 

enligt Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler – utgåva 2 (Boverket, 2012). 

Transmission inom ett klimatskal förekommer ifall ett rum har en lägre inomhustemperatur än ett 

annat. De specifika transmissionsförlusterna beräknas därmed för varje enskilt rum enligt Ekvation 

(3) med hjälp av Ekvation (4)-(6) (Petersson, 2018). Värmeöverföringen vid en konstruktions yta 

utgörs av konvektions- och strålningsförluster till luften och omgivningen. De inkluderas vid 

beräkning av konstruktionens värmegenomgångskoefficient (U-värde) via Rsi och Rse. Rsi är 

värmeöverföringen på konstruktionens insida och Rse på dess utsida. Vanligt förekommande 

värden för Rsi och Rse 0,13 respektive 0,04 m2ºC/W. Värmeeffektbehovet för transmission kan 

sedan beräknas enligt Ekvation (7). 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = ∑ 𝑈𝑖 × 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ Ψ𝑘 × 𝑙𝑘

𝑚
𝑘=1 + ∑ 𝑋𝑗

𝑝
𝑗=1   (3) 

där 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  är de specifika transmissionsförlusterna [
𝑊

℃
] 

𝑈𝑖 representerar värmegenomgångskoefficienten för byggnadskomponent 𝑖 [
𝑊

𝑚2℃
] 

𝐴𝑖  arean för byggnadskomponent 𝑖 [𝑚2] 

Ψ𝑘 representerar värmegenomgångstalet för linjär köldbrygga 𝑘 [
𝑊

𝑚℃
] 

𝑙𝑘 representerar längden på den linjära köldbryggan 𝑘 [𝑚] 

𝑋𝑗  representerar värmegenomgångstalet för den punktformiga köldbryggan 𝑗 [
𝑊

℃
]. 

𝑈 =
1

𝑅𝑡𝑜𝑡
   (4) 

där värmegenomgångskoefficienten 𝑈 [
𝑊

𝑚2℃
] är inversen av konstruktionens totala 

värmemotstånd 𝑅𝑡𝑜𝑡  [
𝑚2℃

𝑊
]. 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒  (5) 

där 

𝑅𝑡𝑜𝑡 är byggnadskomponentens totala värmemotstånd [
𝑚2℃

𝑊
] 

𝑅𝑠𝑖  representerar värmeövergångsmotståndet för konstruktionens inneryta [
𝑚2℃

𝑊
] 

𝑅𝑠𝑒 värmeövergångsmotståndet på konstruktionens ytteryta [
𝑚2℃

𝑊
].  
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𝑅𝑖 =
𝑑𝑖

𝜆𝑖
   (6) 

där 

𝑅𝑖 representerar konstruktionsskiktets värmemotstånd [
𝑚2℃

𝑊
] 

𝑑𝑖 materialskiktets tjocklek [𝑚] 

 𝜆𝑖  materialskiktets värmeledningsförmåga [
𝑊

𝑚℃
].  

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 × (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)  (7) 

där 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  är värmeeffektförluster via transmission [𝑊] 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  specifika transmissionsförluster [
𝑊

℃
] 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 inomhustemperaturen [℃] 

𝑇𝑢𝑡𝑒  utomhustemperaturen [℃]. 

Vid beräkning av värmeflöde genom byggnadens bottenplatta, även kallad konduktans eller 

transmission, behöver hänsyn tas till det tredimensionella värmeflödet som uppstår i 

byggnadskonstruktionen och marken (Petersson, 2018). Transmissionsförlusterna genom 

bottenplattan beskrivs på liknande sätt som för de övriga byggnadskomponenterna (se Ekvation 8). 

Genom att införa en karakteristisk dimension för bottenplattan (B) samt en ekvivalent tjocklek 

som motsvarar plattans isolering (dt) tas hänsyn till det komplexa värmeflödet. B beräknas enligt 

Ekvation (9) och dt enligt Ekvation (10). Transmissionsförlusterna genom bottenplattan beräknas 

sedan enligt Ekvation (11) ifall dt <B och enligt Ekvation (12) ifall d t ≥ B. Värden för markens 

värmeledningsförmåga (λmark) samt värmeövergångskoefficienter och värmeövergångsmotstånd 

för bottenplattan (α och R) återfinns i Tabell 4 och Tabell 5 i Bilaga II.  

𝑄𝑏𝑝 = 𝑈 × 𝐴  (8) 

där 

𝑄𝑏𝑝  är värmeförlusterna genom bottenplattan [
𝑊

℃
] 

𝑈 är värmegenomgångskoefficienten för bottenplattan [
𝑊

𝑚2℃
] 

𝐴 bottenplattans area [𝑚2].  
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𝐵 =
2𝑂

𝐴
   (9) 

där 

𝐵 är den karakteristiska dimensionen för bottenplattan [𝑚] 

𝑂 representerar omkretsen innanför ytterväggarna respektive grundmur [𝑚] 

𝐴 arean innanför ytterväggar respektive grundmur [𝑚2].  

𝑑𝑡 = 𝑤 + 𝜆𝑚𝑎𝑟𝑘 (
1

𝛼𝑠𝑖
+

𝐴

𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
+

1

𝛼𝑠𝑒
)   (10) 

där 

𝑑𝑡 är den ekvivalenta tjockleken för bottenplattans isolering [𝑚] 

𝑤 ytterväggens totala tjocklek [𝑚] 

𝜆𝑚𝑎𝑟𝑘  markens värmeledningsförmåga [
𝑊

𝑚℃
] 

𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  konduktansen för alla värmeisolerande skikt som finns under, över eller inuti 

en platta på mark eller på mark i en krypgrund (se Ekvation 3 exklusive köldbryggor) 

[
𝑊

℃
]. I 𝑄𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  ingår ej konduktansen för själva betongplattan eller tunna mattor och 

beläggningar på golvet 

𝛼𝑠𝑖  värmegenomgångsmotståndet på insidan av bottenplattan [
𝑊

𝑚2℃
] 

𝛼𝑠𝑒 värmegenomgångsmotståndet på bottenplattans utsida [
𝑊

𝑚2℃
]  

𝐴 arean innanför ytterväggar respektive grundmur [𝑚2]. 

𝑄𝑏𝑝 = 𝐴 ×
2𝜆𝑚𝑎𝑟𝑘

𝜋𝐵+𝑑𝑡
ln (

𝜋𝐵

𝑑𝑡
+ 1)  (11) 

där 𝑄𝑏𝑝  är konduktansen genom bottenplattan [
𝑊

℃
] och förklaringen för ekvationens 

parametrar är i enlighet med Ekvation (9) och (10).  

𝑄𝑏𝑝 = 𝐴 ×
𝜆𝑚𝑎𝑟𝑘

0,457𝐵+𝑑𝑡
  (12) 

där 𝑄𝑏𝑝  är konduktansen genom bottenplattan [
𝑊

℃
] och förklaringen för ekvationens 

parametrar är i enlighet med Ekvation (9) och (10).  
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Värmeförluster uppkommer även via ventilationen eftersom den uteluft som blir ventilationsluft 

behöver värmas upp till den önskade inomhustemperaturen. Luften kan antingen värmas upp med 

hjälp av byggnadens radiatorsystem, luftbehandlingsaggregat eller en kombination av de båda. De 

specifika värmeförlusterna som ventilationen genererar kan beräknas enligt Ekvation (13) och 

värmeeffektförlusterna enligt Ekvation (14).  

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 × 𝑐𝑝 × 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 × (1 − 𝜂)  (13) 

där 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 är de specifika värmeförlusterna från ventilationen[
𝑊

℃
] 

𝜌 är luftens densitet 1,2 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

𝑐𝑝 är luftens specifika värmekapacitet 1000 [
𝐽

𝑘𝑔℃
] 

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 är ventilationsflödet [
𝑚3

𝑠
] 

𝜂 är verkningsgraden på ventilationssystemets värmeåtervinning [−]. 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 × (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙)  (14) 

där 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 är de specifika effektförlusterna för ventilationen [𝑊] 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 de specifika värmeförlusterna via ventilation [
𝑊

℃
] 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 inomhustemperaturen [℃] 

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙  tilluftens temperatur [℃].  

Uteluft kan läcka in via otätheter i byggnadens konstruktion. Fenomenet brukar kallas för ofrivillig 

ventilation eller infiltration.  Luften behöver värmas upp från utetemperatur till rumstemperatur, 

precis som ventilationsluften, vilket kräver energi. De specifika värmeförlusterna till följd av 

infiltration kan beräknas enligt Ekvation (15) och effektförlusterna enligt Ekvation (16).  
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𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝜌 × 𝑐𝑝 × 𝑞𝑖𝑛𝑓  (15) 

där 

𝑄𝑖𝑛𝑓  är de specifika infiltrationsförlusterna [
𝑊

℃
] 

𝜌 är luftens densitet 1,2 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

𝑐𝑝 är luftens specifika värmekapacitet 1000 [
𝐽

𝑘𝑔℃
] 

𝑞𝑖𝑛𝑓 är oavsiktligt ventilationsflöde [
𝑚3

𝑠
]. 

𝑃𝑖𝑛𝑓 = 𝑄𝑖𝑛𝑓 × (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒 )  (16) 

där 

𝑃𝑖𝑛𝑓  är effektförlusterna via infiltration 

𝑄𝑖𝑛𝑓  de specifika värmeförlusterna via infiltration [
𝑊

℃
] 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 inomhustemperaturen [℃] 

𝑇𝑢𝑡𝑒  utomhustemperaturen [℃].  

Två olika effektbehov för en byggnad beräknas, dels det momentana effektbehovet (Pw) som ligger 

till grund för byggnadens uppvärmningsbehov och dels det dimensionerande effektbehovet (Pdim) 

för byggnadens värmesystem. De totala specifika värmeförlusterna för en byggnad kan beräknas 

enligt Ekvation (17). Byggnadens momentana värmeeffekt kan sedan beräknas enligt 

Ekvation (18) genom insättning av Ekvation (19). 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑄𝑖𝑛𝑓  (17) 

där 

𝑄𝑡𝑜𝑡  representerar de totala specifika värmeförlusterna [
𝑊

℃
] 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 de specifika transmissionsförlusterna [
𝑊

℃
] 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 de specifika ventilationsförlusterna [
𝑊

℃
] 

𝑄𝑖𝑛𝑓 de specifika infiltrationsförlusterna [
𝑊

℃
].  
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𝑃𝑤 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 × (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒 ) − 𝑃𝑔  (18) 

där 

𝑃𝑤  representerar den momentana effekten från värmesystemet [𝑊] 

𝑄𝑡𝑜𝑡  de totala specifika värmeförlusterna [
𝑊

℃
] 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 inomhustemperaturen [℃] 

𝑇𝑢𝑡𝑒  utomhustemperaturen [℃] 

𝑃𝑔 gratisvärmen [𝑊].  

𝑃𝑔 = 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖   (19) 

där 𝑃𝑔 representerar gratisvärmen och utgörs av solvärmen (𝑃𝑠) och den internt genererade 

värmen (𝑃𝑖). Samtliga i enheten [𝑊]. 

Vid beräkning av den dimensionerande effekten tas inte hänsyn till solvärme och internt genererad 

värme, vilket görs vid beräkning av den momentana effekten ovan. Anledningen till detta är att 

DVUT sannolikt inträffar en vinternatt och Pg därmed antas vara noll. Vid beräkning av Pdim 

används temperaturerna DVUT och DIT istället för Tinne och Tute (se Ekvation 20). 

𝑃𝑑𝑖𝑚 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 × (𝐷𝐼𝑇 − 𝐷𝑉𝑈𝑇)  (20) 

där 

𝑃𝑑𝑖𝑚 är byggnadens dimensionerande effekt [𝑊] 

𝑄𝑡𝑜𝑡  de totala specifika värmeförlusterna [
𝑊

℃
] 

𝐷𝐼𝑇 den dimensionerande innelufttemperaturen [℃] 

𝐷𝑉𝑈𝑇 den dimensionerande vinterutetemperaturen [℃]. 

2.3.2 Värmeenergibehov 

Byggnaders energianvändning kan variera kraftigt beroende på vilken typ av byggnad det är, var 

den är placerad och hur den är konstruerad avseende värmesystem och byggnadskonstruktion. Det 

finns generellt sätt tre olika tillvägagångssätt vid beräkning av en byggnads behov av köpt energi. 

Detta kapitel kommer inte att beröra de mer noggranna metoderna, så som datorbaserad beräkning 

och avancerade beräkningsprogram, utan enbart ta upp handberäkning med hjälp av gradtimmar.  

Värmetillskott från solinstrålning och interna värmelaster, Pg, är de faktorer som har störst 

påverkan på behovet av köpt energi och även de faktorer som är mest svåruppskattade. Internt 

genererad värme (Pi) innefattar värme som avges från människor, belysning och elektriska 

apparater. Solenergin (Ps) fluktuerar under dagen men även under olika årstider och är olika för 

olika väderstreck. Solinstrålningen är som störst under våren och hösten för fönster mot söder och 
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under sommaren för fönster mot öst och väst. Solinstrålningen för fönster placerade åt norr är 

betydligt lägre under året jämfört med de andra väderstrecken. Hur mycket av solinstrålningen 

som fönstret släpper igenom och som därmed genererar värme beror på fönsterglasets 

solskyddande förmåga, även kallat g-värde. Ju högre g-värde ett fönster har desto mer värme släpps 

igenom, vilket leder till en ökad inomhustemperatur (Pilkington, 2012). 

Hur stora värmeeffektförlusterna för en byggnad är beror på temperaturdifferensen mellan 

inomhus- och utomhustemperatur. Det årliga energibehovet för uppvärmning bestäms av 

effektförlusterna Pw timme för timme och beräknas enligt Ekvation (21). Byggnadens värmebehov 

kan illustreras som arean mellan inomhus- och utomhustemperaturen i Figur 3. Eftersom 

byggnaden förses med gratisvärme behöver värmesystemet endast värma upp byggnaden till 

gränstemperaturen (Tg). Om värmesystemet skulle ställas in på en högre temperatur skulle 

temperaturen inomhus blir för hög, vilket antingen kan leda till att värme vädras bort eller att 

inomhusklimatet blir varmare än målvärdet. Det är därför av stor vikt att beräkna Tg och korrigera 

värmesystemet utefter den för att minimera energianvändningen. Gränstemperaturen beror bland 

annat på byggnadens isolering och täthet, solvärmetillskott och ventilationssystem. Det innebär att 

en ny gränstemperatur bör beräknas efter energirenovering, dels för att undvika förhöjd 

inomhustemperatur och dels för att få en så stor energibesparing som möjligt efter renovering. 

Värmesystemet tillför värme till byggnaden så länge utomhustemperaturen är lägre än Tg. 

𝐸 = ∑ 𝑃𝑖 × ∆𝑡8760
𝑖=1   (21) 

där 

𝐸 representerar det årliga energibehovet för byggnaden [𝑊ℎ] 

𝑃𝑖  effektförlusterna för timme 𝑖 [𝑊] 

∆𝑡 varje enskild timme under året [ℎ]. 

 
Figur 3 visar ett varaktighetsdiagram där utomhustemperaturen (Tute), inomhustemperaturen (Tinne) samt 

gränstemperaturen (Tg) är markerade. 
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Om mängden gratisenergi under ett år är känt kan dess värmeeffekt beräknas enligt 
Ekvation (22). De perioder då ingen värme behöver tillföras byggnaden från värmesystemet, det 

vill säga då Pw=0, kan Tg beräknas enligt Ekvation (23) och sedan sättas in i Ekvation (24) för att 

beräkna byggnadens energibehov.  

𝑃𝑔 =
𝐸𝑔

8760
  (22) 

där 

𝑃𝑔 är värmeeffekten [𝑊] 

𝐸𝑔 är årlig gratisenergi [𝑊ℎ] 

8760 är antalet timmar på ett år [ℎ].  

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −
𝑃𝑔

𝑄𝑡𝑜𝑡
   (23) 

där 

𝑇𝑔 är gränstemperaturen [℃] 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 inomhustemperaturen [℃] 

𝑃𝑔 värmeeffekten [𝑊] 

𝑄𝑡𝑜𝑡  byggnadens specifika värmeförluster [
𝑊

℃
]. 

𝐸 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) × ∆𝑡8760
𝑖=1   (24) 

där 

𝐸 är byggnadens energibehov för uppvärmning [𝑊ℎ] 

𝑄𝑡𝑜𝑡  byggnadens specifika värmeförluster [
𝑊

℃
] 

𝑇𝑔 gränstemperaturen [℃] 

𝑇𝑢𝑡𝑒  utomhustemperaturen [℃] 

∆𝑡 varje enskild timme under året [ℎ].  

∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒 ) × ∆𝑡8760
𝑖=1  i Ekvation (24) representerar arean mellan kurvan Tute och linjen Tg i 

Figur 3 och kallas för gradtimmar (Gt), anges i enheten [ºCh] och illustrerar byggnadens 

värmebehov. När uppvärmningsbehovet för en byggnad beräknas för hand används gradtimmar 

(se Ekvation 25). Gradtimmarna för den aktuella byggnaden kan utläsas från ortens 

varaktighetsdiagram eller från en gradtimmetabell med hjälp av ortens normalårstemperatur (se 

Tabell 2 och Tabell 3 i Bilaga II). En byggnads totala energibehov kan sedan uppskattas med hjälp 

av Ekvation (26). 
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𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 × 𝐺𝑡   (25) 

där 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 är byggnadens årliga uppvärmningsbehov [
𝑊ℎ

å𝑟
] 

𝑄𝑡𝑜𝑡  byggnadens specifika värmeförluster [
𝑊

℃
] 

𝐺𝑡 gradtimmarna för den aktuella orten och byggnadens gränstemperatur [℃ℎ].  

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣

1000
+ 365 × (𝐸𝑒𝑙 + 𝐸𝑣𝑣) + 𝐸𝑣𝑣𝑠  (26) 

där 

𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  är byggnadens årliga energibehov [
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
] 

𝐸𝑒𝑙 behovet av hushållsel [
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
] 

𝐸𝑣𝑣 varmvattenbehovet [
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
] 

𝐸𝑣𝑣𝑠 är byggnadens driftel [𝑊ℎ].  

2.4 Energirenoveringsåtgärder 

I följande kapitel beskrivs översiktligt de energirenoveringsåtgärder som studeras i det här 

examensarbetet. Dessa är tilläggsisolering, tätning och fönsterbyte. Sedan beskrivs fjärrvärme och 

bergvärme som är de två värmesystem som anses vara aktuella för byggnaderna och som därmed 

implementeras som alternativ vid optimering. Vidare beskrivs olika typer av ventilationssystem, 

eftersom byte från självdragsventilation till FTX undersöks i examensarbetet. 

2.4.1 Tilläggsisolering 

Vid tilläggsisolering av en byggnadskomponent ökar det totala värmemotståndet R tot och 

värmeflödet genom komponenten minskar (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Ett minskat 

värmeflöde, från varmt till kallt, innebär en reduktion av transmissionsförluster vilket resulterar i 

ett minskat uppvärmningsbehov. Transmissionsförluster sker genom en byggnads klimatskal, 

vilket innebär att tilläggsisolering av tak/vindbjälklag, golv mot mark samt ytterväggens insida 

och utsida leder till minskade värmeförluster och ett reducerat uppvärmningsbehov 

(se rubrik 2.3.1). Figur 4 illustrerar värmeflödet och temperaturfördelningen genom en yttervägg 

före respektive efter tilläggsisolering av ytterväggens utsida.  
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Vid tilläggsisolering av en byggnadskomponent flyttas daggpunktens placering i konstruktionen, 

vilket är viktigt att ta hänsyn till för att undvika utfällning av vatten före konstruktionens så kallade 

fuktspärr (Petersson, 2018). Vid tilläggsisolering av en komponents varma sida (sidan mot 

uppvärmd yta) sjunker temperaturen i “huvudkonstruktionen”. Det finns därmed en risk för att 

vatten fälls ut, eftersom luftens förmåga att bära fukt sjunker vid sjunkande temperatur, vilket gör 

att konstruktionens relativa fukthalt ökar. Vid isolering av konstruktionens kalla sida (som i 

Figur 4) kan daggpunkten istället flyttas längre ifrån fuktspärren och risken för fuktproblem 

minska.  

 

Figur 4 visar värmeflödet genom en yttervägg före respektive efter tilläggsisolering av ytterväggens utsida 

(reviderad från Holman, 2010). Den vänstra bilden illustrerar värmeförlusterna före isolering och den högra efter. 

Gällande tilläggsisolering av yttervägg är det fördelaktigt att isolera utvändigt eftersom risken för 

fuktskador minskar (Dinbyggare, u.å.a). Det är dock betydligt mer kostsamt och resulterar i en mer 

omfattande renovering och genomförs därmed ofta i kombination med fasadbyte eller 

fasadrenovering (Isover, u.å.a). Det marknadsledande systemet för tilläggsisolering av 

ytterväggens utsida i Sverige är Serporoc Fasadsystem (Trygg Fastighetsrenovering, u.å.). 

Tilläggsisolering av ytterväggens insida är både enklare och mindre tidskrävande, men 

isoleringsåtgärden är också mer begränsad eftersom den leder till en minskad boyta (Isover, u.å.b). 

Isolering av insida yttervägg har därmed en lägre energibesparingspotential ifall praktisk 

genomförbarhet tas hänsyn till.  

Vid tilläggsisolering av golvbjälklag rekommenderar Rockwool (2018) isolering underifrån om 

möjlighet finns, exempelvis vid krypgrund. Vid betongplatta på mark innefattar dock denna 

lösning omfattande renovering eftersom befintligt material måste grävas bort i största möjliga mån 

och ersättas med ett nytt isolerande och dränerande skikt (ibid). Tilläggsisolering av plattans 

ovansida är betydligt enklare men innebär dock en ökad fuktrisk eftersom betongplattan blir 

kallare.  
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Vid isolering av kallvind anses det enklaste tillvägagångssättet vara att spruta vinden med lösull 

(Rockwool, 2018). Applicering av lösull, istället för ullskivor, minskar även uppkomsten av 

köldbryggor eftersom alla hålrum kan fyllas och skarvar mellan mineralullsskivor elimineras 

(Isover, u.å.c). En viktig faktor att ta i beaktning vid vindsisolering är att vinden blir mer känslig 

mot fukt (Rockwool, 2018). Det är därmed av stor vikt att se över ventilationen i samband med 

tilläggsisolering. Snedtaket tilläggsisoleras fördelaktligen från insidan med mineralullsskiva och 

en luftspalt mot yttertaket bevaras (Rockwool, 2018).  

2.4.2 Tätning och fönsterbyte 

Samtliga byggnader påverkas av sin omgivning och skiftningar i väderlek sliter med åren på 

klimatskalet (Dinbyggare, u.å.b). En av byggnadskomponenterna som utsätts för påfrestningar i 

en större utsträckning är fönster, med kallras, drag och ökade värmeförluster som följd (ibid). 

Fönster behöver därmed underhållas med jämna mellanrum för att motverka detta. En första åtgärd 

är vanligtvis att täta fönstren, men i de fall när tätning inte räcker till och fönstret är uttjänt behöver 

det bytas ut. Mellan fönsterkarm och väggkonstruktion samt mellan dörrkarm och 

väggkonstruktion uppstår ett hålrum (ibid). Ifall detta utrymme inte tätas ordentligt uppstår drag 

och ofrivilligt luftläckage, vilket resulterar i ett ökat uppvärmningsbehov för byggnaden 

(Rockwool, 2018). Vid tätning tätas karmen utvändigt med en diffusionsöppen, regnavstötande 

fog och invändigt med list och fogmassa som gör konstruktionen helt luft- och diffusionstät (ibid).  

Ju lägre U-värde fönsterkonstruktionen har desto mindre blir transmissionsförlusterna genom 

komponenten (Ahn et al., 2016). En faktor som dock inte får glömmas bort är fönstrets g-värde 

som anger hur stor del av solstrålningen som fönsterglaset släpper igenom. Generellt sett har ett 

fönsterglas med ett lågt U-värde även lågt g-värde, vilket innebär att konstruktionen resulterar i 

låga värmeförluster men även låga interna värmelaster i form av solvärme. Det gör att det blir en 

avvägning mellan å ena sidan ett lågt U-värde som ger lägre värmeförluster och å andra sidan ett 

högt g-värde som ger mer gratisenergi från solen. 

2.4.3 Värmesystem  

Nedan beskrivs kortfattat de värmesystem som tillämpats i examensarbetet. Först beskrivs 

fjärrvärme följt av bergvärme. 

2.4.3.1 Fjärrvärme 

I Sverige är fjärrvärme den vanligaste värmekällan för flerbostadshus och lokaler 

(Energimyndigheten, 2014). 80 % av alla flerbostadshus 2016 värmdes upp med enbart fjärrvärme 

och ytterligare 11 % värmdes upp med en annan energibärare i kombination med fjärrvärme 

(Energimyndigheten, 2017). Det grundläggande syftet med fjärrvärme är enligt Frederiksen och 

Werner (2014) att tillgodose lokala värmebehov med hjälp av lokala bränsle- och värmeresurser 

som annars skulle gå till spillo genom att distribuera värme i ett kulvertnätverk. Byggnaderna i 

hela eller delar av städer länkas samman i ett gemensamt värmedistributionsnät 

(Energimyndigheten, 2014). För att överföra värmen från nätet till fastighetens eget 

värmedistributionssystem behövs en lokal fjärrvärmecentral med bland annat två värmeväxlare, 

en för tappvarmvatten och en för värme. De traditionella källorna till fjärrvärme är kraftvärmeverk, 

avfallsförbränningsanläggningar och processer inom industrin (Werner, 2017). Till detta har sedan 
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värme från geotermiska källor, solfångare och biobränslen tillkommit. Det innebär att dagens 

fjärrvärmesystem globalt till huvuddelen är en blandning av värmeåtervinning och förnyelsebara 

bränslen. En hög andel av den svenska fjärrvärmen produceras av biobränslen (SCB, 2018b). I 

Figur 5 visas tillförd energi fördelad på bränslen för svensk fjärrvärme 2017.  

 

Figur 5 visar tillförd energi fördelad på bränslen för svensk fjärrvärme 2017 (reviderad från SCB, 2018b). 

2.4.3.2 Bergvärme 

Geoenergi är ett samlingsbegrepp för energilagring av solenergi i berg och jord (Geotec, u.å.). 

År 2013 var geoenergi den tredje största förnyelsebara energikällan i Sverige (Björk et al., 2013). 

Ur ett globalt perspektiv är Sverige det land i världen som använder mest geoenergi per capita och 

den största delen utgörs av bergvärme (Geotec, u.å.; SGU, 2016). År 2016 värmdes 3 % av alla 

flerbostadshus i Sverige upp med geoenergi i kombination med någon annan energibärare och 1 % 

med enbart geoenergi (Energimyndigheten, 2017). 

Vid installation av en bergvärmepump borras ett 100–200 meter djupt hål och en kollektorslang 

sänks ned (Thermia, u.å.a). I kollektorslangen cirkulerar ett köldmedium som värms upp av 

berggrunden och pumpas upp till byggnaden (Thermia, u.å.b). Vätskan värmeväxlas med 

köldmediet i värmepumpens slutna kylkrets (förångaren) och köldmediet förångas. Det förångade 

köldmediets tryck ökar över kompressorn, vilket även resulterar i en ökad temperatur. Köldmediet 

värmeväxlas sedan med byggnadens värmesystem (kondensor), vilket innebär att köldmediet 

återigen övergår till vätskefas och värmen överförs till värmesystemet i byggnaden. Köldmediets 

tryck reduceras ned till ursprungstrycket via en expansionsventil och dess temperatur sjunker. 

Cykeln börjar sedan om igen med att köldmediet värmeväxlas med vätskan i kollektorslangen 

(se Figur 6). 
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Figur 6 illustrerar hur bergvärme fungerar (reviderad från Thermia, u.å.b). Det vänstra flödet representerar 

köldmediet i kollektorslangen. Det högra flödet representerar byggnadens värmesystem. Det slutna flödet i mitten 

representerar kylkretsen i värmepumpen.  

Bergvärmesystemet möjliggör upphämtning av värme vid en låg temperatur (cirka 0 °C) i 

berggrunden för att sedan överlämna energi till byggnadens värmesystem vid en högre temperatur 

(upp till 65 °C). För att göra detta krävs elektricitet för drift av bland annat cirkulationspumpen i 

kollektorslangen samt kompressorn i värmepumpens kylkrets. Mängden elektricitet som krävs för 

att driva processen är betydligt lägre än den värme som utvinns, vilket är anledningen till 

bergvärmens höga COP-värde (förhållandet mellan utvunnen värme och tillförd elektricitet) 

(Industrial Heat Pumps, u.å.). 

2.4.4 Ventilationssystem  

Det finns generellt sätt tre olika typer av ventilation: självdragsventilation, frånluftsventilation och 

från- och tilluftsventilation (Energimyndigheten, 2011). Den första ventilationstypen som 

användes inom bostadssektorn var självdragsventilation (S-ventilation). I hus byggda före 1970-

talet dominerar denna typ av ventilation, men den resulterar dock i stora energiförluster. För att 

spara energi konstruerades ofta husen som byggdes under 70-talet med ett betydligt tätare 

klimatskal utan att ändra ventilationssystem, vilket resulterade i fuktproblem och “sjuka hus” 

(Energimyndigheten, 2011; UAMS, u.å.). Under 70-talet byttes självdragsventilation ut mot 

frånluftsventilation (F-ventilation) i större utsträckning och ventilationstypen dominerade i slutet 

av årtiondet (Energimyndigheten, 2011). Även från-och tilluftssystem (FT-system), både med och 

utan värmeåtervinning, introducerades under denna tidsperiod. Bostäder byggda på 80- och 90-

talet har oftast ventilationssystem bestående av fläkt och luftkanaler, där det vanligaste är ett 

mekaniskt eller fläktstyrt F-system följt av FT-system (ibid). Från och med 2000-talet konstrueras 

majoriteten av alla byggnader med mekanisk ventilation med värmeåtervinning, antingen i form 

av frånluftsvärmepump eller från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX).  
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Vid självdragsventilation värms inomhusluften upp av interna värmelaster, bestående av både 

människor och elektronisk utrustning, och stiger mot taket (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Den 

varma luften leds ut ur huset via luftkanaler i taket, vanligtvis i kök och badrum, och resulterar i 

ett undertryck i byggnaden (Svensk Ventilation, u.å.). Luft färdas från högt till lågt tryck, vilket 

innebär att friskluft tar sig in i byggnaden på egen hand via otätheter i fasaden. Transporten av luft 

sker också med hjälp av temperaturgradienten, vilket kan resultera i betydligt större luftomsättning 

under vintern och nästintill obefintlig under sommaren. 

Vid frånluftsventilation tar sig kalluften in i byggnaden, värms upp och sugs sedan upp av en 

takfläkt och transporteras ut ur byggnaden via frånluftskanaler (Svensk Ventilation, u.å.). I 

byggnader med från- och tilluftsventilation sugs den kalla luften in i byggnaden via tilluftskanaler 

med hjälp av en tilluftsfläkt, värms upp och sugs sedan upp av en frånluftsfläkt och transporteras 

ut ur byggnaden via frånluftskanaler (ibid). Vid från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 

(FTX-ventilation) värmeväxlas den kalla inkommande luften med den varma utgående luften 

innan den leds in i byggnaden. Implementering av FTX-system minskar byggnadens 

uppvärmningsbehov, men är den ventilationsprincip med högst elanvändning. Samtliga 

ventilationsprinciper illustreras i Figur 7.  

 

                                  1                                                                  2                                     3                                   4 

Figur 7 illustrerar hur olika ventilationsprinciper fungerar (reviderad från Svensk Ventilation, u.å.). Bild 1 visar 

hur självdragsventilation fungerar. Bild 2 visar principen för frånluftssystem. Bild 3 illustrerar från- och 

tilluftsventilation. Bild 4 illustrerar principen för från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX-ventilation). 

2.5 Livscykelkostnadsanalys 

Livscykelkostnadsanalys (LCCA) är en metod som används för att utvärdera en produkts 

kostnadseffektivitet över en viss tidsperiod genom att ta hänsyn till både investerings-, underhålls- 

och driftkostnader (Stanford University, 2005). Metoden bygger på att flertalet designalternativ 

kan uppnå den förutbestämda produktprestandan och att jämförelse av de olika 

livscykelkostnaderna leder till identifiering av det mest kostnadseffektiva alternativet. Enligt 

Milić, Ekelöw & Moshfegh (2018) kan livscykelkostnaden beräknas enligt Ekvation (27). I det här 

examensarbetet ligger fokus på byggnader, men LCCA kan appliceras på många olika produkter 

och tjänster (Upphandlingsmyndighetem, 2017a).  
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𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐿𝐶𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 +  𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 − 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒  (27) 

där 

LCCtot är den totala kostnaden för det studerade objektet under en bestämd tidsperiod 

[SEK] 

LCCinvestering investeringskostnaderna under den studerade tidsperioden [SEK] 

LCCenergi energikostnaderna under den studerade tidsperioden [SEK] 

LCCunderhåll underhållskostnaden under den studerade tidsperioden [SEK] 

𝑅𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 investeringarnas kvarvarande värde vid den studerade tidsperiodens slut 

[SEK].  

Ett problem som uppstår när de olika kostnaderna ska summeras är att en del av dem uppstår i 

framtiden. Eftersom pengars värde ändras över tid måste framtida kostnader räknas om. Det kan 

göras med nuvärdesmetoden (Liu, Rohdin & Moshfegh, 2016). Beroende på om det är en 

återkommande kostnad eller om det är en engångskostnad i framtiden används två olika formler. 

Vid omräkningen till nuvärde används en kalkylränta som anger hur pengar i dag värderas mot 

pengar imorgon. Se Ekvation (28) respektive (29) för beräkning av nuvärde (Liu et al., 2016).  

𝑁𝑉 =
𝐺

(1+𝑟)𝑛  (28) 

där 

𝑁𝑉 är nuvärdet [𝑆𝐸𝐾] 

𝐺 representerar en framtida engångskostnad [𝑆𝐸𝐾] 

𝑟 kalkylräntan [%] 

𝑛 livslängden [å𝑟].  

𝑁𝑉 = 𝐹 ×
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
  (29) 

där 

𝑁𝑉 är nuvärdet [𝑆𝐸𝐾] 

𝐹 representerar en årligt förekommande framtida kostnad [
𝑆𝐸𝐾

å𝑟
] 

𝑟 kalkylräntan [%] 

𝑛 livslängden [å𝑟].  
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Sett ur ett livscykelperspektiv är driftkostnaden för en byggnad oftast högre än 

investeringskostnaden vid konstruktion (Liu et al., 2016). Hur kostnaderna förhåller sig till 

varandra påverkas av typ av byggnad, byggnadskonstruktionens kvalitet, hur intensivt byggnaden 

används och vilken livslängd som beaktas för byggnaden. Enligt Gustafsson (1988) kan LCC 

beskrivas utifrån energikostnad och investeringskostnad. En högre investeringskostnad resulterar 

i en lägre energikostnad under livslängden. Det illustreras i Figur 8. Vid LCC-optimering används 

förenklade energiberäkningar för att den datakraft som krävs inte ska bli för stor (Milić et al., 

2018). Om huvudsyftet är att simulera energi- och effektbehov används fördelaktligen 

byggnadssimuleringsverktyg.  

 

Figur 8 visar hur investeringskostnad och energikostnad beror av åtgärdens omfattning samt hur de tillsammans 

utgör LCC för åtgärden (reviderad från Gustafsson, 1988). 

Dhillon (2009) beskriver bland annat följande för- och nackdelar angående livscykelkostnader i 

boken Life Cycle Costing for Engineers (Al-Chalabi, 2018): 

• Fördelar: 

o Minskar den totala kostnaden för det studerade objektet 

o Kan användas för att jämföra konkurrerande projekt  

o Kan användas som beslutsunderlag vid byte av utrustning, planering och vid 

budgetarbete 

• Nackdelar: 

o Tidskrävande och kostsam metod  

o Datainsamling är svårt och osäkerhet i data är oundvikligt.  

Med tanke på den stora osäkerheten i data, speciellt kopplad till kostnader av olika slag och dess 

förändring över tid, är det av stor vikt att en känslighetsanalys genomförs vid utförandet av en 

LCCA. Ju längre tidsperiod som studeras desto större blir osäkerheterna i resultatet. Några av de 

parametrar som kan varieras vid en känslighetsanalys är: kalkylränta, driftkostnader (energipriser) 

samt livslängd (Upphandlingsmyndigheten, 2017). Upphandlingsmyndigheten (2017) 

understryker dock att en känslighetsanalys främst är en indikation på modellens robusthet och att 

resultatet av den inte per automatik bör ligga till grund för beslutsfattande.  
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2.6 Optimering 

Följande kapitel om optimering är baserat på Holmberg (2010) om inte annat anges. För en mer 

detaljerad beskrivning hänvisas läsaren till den boken. Optimering är en metod för att identifiera 

den bästa lösningen på ett matematiskt formulerat problem. Optimeringsproblemet är definierat 

utifrån dess målfunktion, variabler och bivillkor. Vid optimeringen erhålls de värden på 

variablerna som maximerar eller minimerar målfunktionsvärdet beroende på hur 

optimeringsproblemet ställs upp. Bivillkoren anger vilka värden som är förbjudna för variablerna. 

max 𝑧 =  𝑓(𝑥) 

𝑑å 𝑔𝑖(𝑥) ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑚 

𝑥 ∈ 𝑋 

där 

𝑥 är en vektor bestående av variabler 

𝑓(𝑥) är målfunktionen och 𝑧 målfunktionsvärdet 

𝑔𝑖(𝑥) ≤ 𝑏𝑖  𝑓ö𝑟 𝑖 = 1, … , 𝑚 är bivillkoren.  

Operationsanalys brukar den process kallas där optimering utnyttjas för att lösa verkliga problem. 

Operationsanalysen innehåller sex steg.  

1. Problemet formuleras utifrån vad som ska optimeras och vilka begränsningar som finns 

2. Den matematiska modellen ställs upp genom att variabler, bivillkor, målfunktion och       

olika samband definieras 

3. Data samlas in för att erhålla numeriska värden på koefficienter i optimeringsproblemet  

4. Det matematiska problemet löses med lämplig optimeringsmetod  

5. Resultatet och modellen utvärderas och vid behov sker iteration till tidigare steg 

6. Resultatet används. 

När en matematisk modell konstrueras görs först en variabeldefinition. Variablerna är de som styrs 

och som ska erhålla optimala värden genom optimeringen. Nästa steg är att ställa upp 

målfunktionen genom att bestämma om målvärdet ska maximeras eller minimeras och sedan 

formulera målfunktionen och koefficienter för de olika variablerna. Bivillkoren konstrueras på ett 

liknande sätt, men värdet av funktionen begränsas uppåt eller nedåt och anger därmed vilka 

punkter som är förbjudna. Den matematiska modellens egenskaper styr vilken typ av 

optimeringsproblem det är och därmed vilken optimeringsmetod som ska användas.  

En optimeringsmodell är alltid en förenkling av verkligheten. Det finns okända eller slumpmässiga 

faktorer som är svåra att förutsäga. Därför är det viktigt att fundera över vilka förenklingar som 

gjorts i modellen och arbeta för att de ska påverka resultatet så lite som möjligt. Det finns olika 

typer av optimeringsproblem och den typ av problem som behandlas i det här examensarbetet är 

blandade heltalsproblem eller Mixed Integer Linear Programming (MILP) som i nästa delkapitel 

beskrivs närmare.  
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2.6.1 MILP 

För linjära optimeringsproblem är både målfunktion och bivillkor linjära. Blandade heltalsproblem 

är i grunden linjära problem, men där vissa variabler inte är kontinuerliga utan endast får anta 

heltalsvärden. Sådana problem kan lösas genom att introducera binära variabler som antingen antar 

värdet 1 eller 0 beroende på om en variabel väljs eller inte för den optimala lösningen 

(Milić et al., 2018). 

max 𝑧 =  𝑓(𝑥) 

𝑑å 𝑔𝑖(𝑥) ≤ 𝑏𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑚 

𝑥 ∈ {0,1,2, … } 

𝑥 ∈ 𝑋  

Den vanligaste metoden för att lösa linjära problem är simplexmetoden. Vid lösning av ett linjärt 

problem ligger lösningen i någon av extrempunkterna (hörnpunkterna) till det tillåtna området och 

det är därför dessa som undersöks. Metoden förflyttar sig från en extrempunkt till en närliggande 

extrempunkt om det innebär en förbättring av målfunktionsvärdet. När ingen närliggande 

extrempunkt innebär en förbättring har den optimala lösningen erhållits. Detta illustreras i Figur 9. 

Genom att lösa LP-relaxationen till ett heltalsproblem, det vill säga motsvarande linjärproblem 

utan heltalsbivillkoren, fås en optimistisk uppskattning. När lösningen avrundas till närmaste 

tillåtna heltalspunkt fås en pessimistisk uppskattning. 

 

Figur 9 visar hur fyra bivillkor spänner upp det tillåtna området för ett godtyckligt linjärproblem (reviderad från 

Holmberg, 2010). Den optimala lösningen erhålles i någon av extrempunkterna som är markerade med cirklar i 

figuren. 
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2.7 Byggnadssimulering 

Simuleringsverktyg utvecklades under slutet av 70-talet och under hela 80-talet när mer och mer 

avancerade koder konstruerades (Malkawi & Augenbroe, 2004). Malkawi & Augenbroe (2004) 

förklarar att marknaden för simuleringsprogram expanderade enormt under mitten av 90-talet samt 

att verktygen som utvecklades både var mer avancerade och specificerade för ett visst område än 

tidigare. Idag finns det flera hundra olika simuleringsverktyg som är inriktade på byggnader att 

välja bland och i Sverige är IDA ICE en av de mest förekommande (Rohdin & Karlsson, 2011). 

En byggnadssimuleringsmodell konstrueras med hjälp av matematiska- och termodynamiska 

samband och tar hänsyn till hur byggnaden reagerar på både interna och externa faktorer, som 

exempelvis utomhus- och inomhustemperatur (Molin, 2009). Med hjälp av modellen kan 

byggnadens energi- och effektbehov beräknas genom att tid ses som en självständig variabel 

(Milić et al., 2018). Genom att konstruera byggnadsmodeller kan byggnaders energibalans 

undersökas samt hur den kan komma att påverkas om olika energirenoveringsåtgärder skulle 

implementeras. Det är dock viktigt att ha i åtanke att modellen är en tolkning av verkliga samband, 

vilket innebär att den är en förenkling av verkligheten. De förenklingar som görs i kombination 

med kunskapsbrist hos modellens skapare resulterar i osäkerhet i de resultat som modellen 

genererar (Malkawi & Augenbroe, 2004).  

2.8 Primärenergi och växthusgasutsläpp 

Primärenergin är den totala energin i form av naturresurser som krävs för att producera energin för 

slutanvändning (Lidberg et al., 2017). Energi krävs i varje steg i försörjningskedjan, från 

primärenergi via energibärare som el, värme och bränslen till slutanvändning (Sims et al., 2007). 

Bland annat sker energiförluster vid extraktion, omvandling och transport. För att beräkna den 

primärenergi som behövs för att leverera en energitjänst, exempelvis uppvärmning av ett hus, 

multipliceras energianvändningen med en primärenergifaktor som är olika för olika energibärare 

(Gustafsson et al., 2017). En primärenergifaktor är kvoten mellan primärenergi och slutlig 

energianvändning. Det finns olika metoder för att beräkna primärenergi. Enligt EPBD ska 

beräkningar av primärenergi för byggnader göras enligt metoder som baseras på europeiska 

standarder, men som kan skilja sig något nationellt (ibid). Vilka primärenergifaktorer som väljs 

påverkar i hög grad hur byggnadernas energiprestanda uppfattas. I det svenska förslaget för NNE 

har primärenergifaktorn för el satts till 1,6 till och med 2020 och till 2,5 från och med 2021 (ibid). 

För andra energibärare har Boverket satt faktorn till 1. Det innebär exempelvis att fjärrvärme 

oavsett bränslemixen i systemet har primärenergifaktorn 1. En studie av Lidberg et al. (2017) 

visade att den kombination av energirenoveringsåtgärder som var mest energieffektiv med 

avseende på köpt energi inte var mest energieffektiv när systemgränserna vidgades och 

primärenergi studerades. Det visar betydelsen av ett bredare systemperspektiv om syftet är att 

effektivisera resursanvändningen. 

De växthusgaser som främst bidrar till den förstärkta växthuseffekten är koldioxid (CO2), metan 

(CH4), dikväveoxid (N2O) och fluorföreningar (Miljöportalen, 2010). Koldioxid är den växthusgas 

som bidrar mest till växthuseffekten, främst genom förbränning av fossila bränslen och 

avskogning. År 2010 stod koldioxid för 70 % av effekten, metan 20 %, dikväveoxid 5 % och 

flourföreningar 5 % enligt Miljöportalen (2010). Utsläppen av växthusgaser mäts i 
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koldioxidekvivalenter (CO2e), där koldioxid används som referens när växthusgasernas påverkan 

i atmosfären jämförs med varandra. Utsläppen av en växthusgas räknas om till CO2e med hjälp av 

värdet för Global Warming Potential (GWP) (EPA, u.å.). GWP-värdet visar hur många gånger mer 

en växthusgas bidrar till växthuseffekten jämfört med koldioxid under en 100 års-period. I Tabell 1 

redovisas GWP-värdet för de olika växthusgaserna samt deras uppehållstid/livslängd i atmosfären.  

Tabell 1 visar växthusgasernas olika GWP-värde och deras livslängd i atmosfären (EPA, u.å.). 

 GWP [-] Uppehållstid [år] 

Koldioxid (CO2) 1 0 – 1 000  

Metan (CH4) 25 12 

Dikväveoxid (N2O) 298 114 

Flourföreningar 7 390 – 22 800 270 – 50 000 

Primärenergifaktorn för fjärrvärme och de växthusgasutsläpp som värmesystemet genererar 

varierar beroende på vilken fjärrvärmemix som används (Energiföretagen Sverige, 2017). 

Fjärrvärmemixen ser olika ut i olika städer och länder eftersom den formas utifrån yttre lokala 

förutsättningar, som exempelvis kringliggande industrier och kraftvärmeverk, närhet till 

naturgasledningar eller andra användbara energikällor (Frederiksen & Werner, 2014; Werner, 

2017). För olika miljövärden för fjärrvärme i Sverige hänvisas läsaren till Miljövärdering av 

fjärrvärme (Energiföretagen Sverige, 2017).  

Växthusgasutsläppen och primärenergifaktorn för elektricitet varierar kraftigt beroende på vilken 

systemgräns som appliceras samt ifall utsläppen baseras på elmix eller marginalel. Globalt, och 

även i Norden, är kol på marginalen och ger upphov till cirka 1 000 g CO2e/kWh, vilket kan 

jämföras med den globala elmixen som resulterar i ungefär 500 g CO2e/kWh (Energi- och 

klimatrådgivningen, 2018; Liu et al., 2016; IEA, 2018). Den svenska elmixen ger upphov till 

ungefär 13 g CO2e per kWh, vilket kan jämföras med den nordiska elmixen som genererar cirka 

50 g CO2e per kWh (Energi- och klimatrådgivningen, 2018).  

2.9 Boverkets energiklasser och nära-nollenergihus 

I maj 2010 införde den Europeiska unionen ett nytt och mer strikt direktiv angående byggnaders 

energiprestanda (2010/31/EU, EPBD) där de kräver att all nybyggnation från och med 2021 ska 

vara nära-nollenergibyggnader (EU, 2010). Det innebär att energibehovet ska minskas till 

kostnadsoptimala nivåer innan energiförsörjningssystem väljs. Direktivet understryker att 

energiprestanda ska beaktas vid både nybyggnation och renovering, samt att ett LCC-perspektiv 

bör appliceras. I Sverige faller ansvaret för att fastställa samt övervaka dessa krav på Boverket 

som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende (Boverket, 2019a). Utöver 

minimikraven för byggnaders energianvändning har Sverige miljökvalitetsmål som riktar sig mot 

bostadssektorn med målet att minska den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet 

(Atemp) med 20 och 50 % till år 2020 respektive 2050 (Boverket, 2019a). Boverket arbetar mot EU-

direktivet och de nationella målen med hjälp av Boverkets byggregler (BBR) och 

energideklarationer. I BBR framgår den maximalt tillåtna energianvändningen per uppvärmd 

areaenhet och byggnaders energianvändning måste redovisas vid energideklarering vart tionde år 

om golvarean överstiger 250 m2. Med uppvärmd areaenhet menas all golvarea med en temperatur 

över 10 ºC. För flerbostadshus är det nuvarande kravet vid nybyggnation 85 kWh/m2Atemp (läsaren 
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hänvisas till Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och 

allmänna råd). Kravet på energiprestanda kommer troligen skärpas till 55 kWh/m2Atemp från och 

med 2021 (Energy Building, u.å.).  

Från och med den första juli 2017 anges kravet på byggnaders energiprestanda i primärenergital 

istället för specifik energianvändning, vilket förenklat betyder att hänsyn behöver tas till 

energibäraren som förser byggnaden med energi och inte enbart byggnadens energianvändning 

(Boverket, 2019b). Sverige har tidigare varit indelat i 3 och sedan 4 klimatzoner, vilket ändrats till 

51 geografiska kliamatfaktorer vid beräkning av energiprestanda. Energiprestanda uttryckt i 

primärenergital anses därmed bli mer korrekt samt förenkla jämförelse mellan olika byggnader i 

Sverige (Boverket, 2019b). Dessa förändringar är det första av två steg i införandet av NNE i 

svensk lag (Boverket, 2018a). Det andra steget är tänkt att genomföras i slutet av 2020 och innebär 

att strängare krav angående byggnaders energiprestanda införs (Boverket, 2017b).  

Enligt Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna 

råd (BFS 2017:5) beräknas byggnadens energiprestanda (EPpet) enligt Ekvation (30). Den 

geografiska justeringsfaktorn (Fgeo) för olika städer samt primärenergifaktorn för olika 

energibärare (PEi) visas i Bilaga III.  

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
∑ (

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜
+𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖+𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖+𝐸𝑓,𝑖)×𝑃𝐸𝑖

6
𝑖=1

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
  (30) 

där 

𝑃𝐸𝑖 är primärenergifaktor per energibärare [– ] 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 är energi till uppvärmning [
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
] 

𝐸𝑘𝑦𝑙  är energi till komfortkyla [
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
] 

𝐸𝑡𝑣𝑣 är energi till tappvarmvatten [
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
] 

𝐸𝑓 är fastighetsenergi [
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
] 

𝐹𝑔𝑒𝑜  är den geografiska justeringsfaktorn [−]. 
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I Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om 

energideklaration för byggnader (BFS 2018:11) har myndigheten delat in byggnaders 

energiprestanda i olika så kallade energiklasser från A till G, där A representerar de mest 

energieffektiva byggnaderna och G byggnaderna med högst energianvändning. De olika klasserna 

ställs i relation till det minimikrav, i form av primärenergital, som byggnaden hade behövt uppnå 

vid nybyggnation. Om byggnaden har samma energiprestanda som Boverkets minimikrav tilldelas 

byggnaden Energiklass C. Om värdet på energiprestandan är hälften så högt har byggnaden 

Energiklass A och om det är dubbelt så högt Energiklass F. De olika energiklasserna samt hur de 

beräknas redovisas i Tabell 3 i Bilaga III. I Tabell 2 redovisas vilken energiprestanda som ger 

vilken energiklass för flerbostadshus.  

Tabell 2 visar vilken energiprestanda som ger respektive energiklass för flerbostadshus.  

Energiprestanda för flerbostadshus [kWh/m2Atemp, år] 

Energiklass 

A 

Energiklass 

B 

Energiklass 

C 

Energiklass 

D 

Energiklass 

E 

Energiklass 

F 

Energiklass 

G 

≤ 42,5  > 42,5 

och ≤ 63,8 

> 63,8 

och ≤ 85,0 

 

> 85,0 och 

≤ 114,8 

114,8 > och 

≤ 153,0 

> 153,0  

och ≤ 199,8 

> 199,8 

Klassningen av byggnader bestäms utifrån samma procentsatser som användes innan metoden för 

beräkning av energiprestanda modifierades, vilket innebär att en byggnad kan få en annan 

energiklass än tidigare. Detta medför att jämförelse mellan byggnader som deklarerats före 

respektive efter tidsperioden 2017–2019 kan vara något missvisande. Boverket har med avseende 

på detta genomfört en konsekvensutredning där de analyserar den nya befattningens genomslag 

(Boverket, 2018b). Boverket genomförde en empirisk analys av cirka 130 000 byggnader där 87 % 

utgjordes av småhus, 6 % av flerbostadshus och 7 % av lokaler. Mellan 74–78 % av de studerade 

byggnaderna skulle få samma energiklass, 7–11 % en klass bättre, 1 % mer än en klass bättre och 

11–18 % en klass sämre ifall de deklarerats enligt den nya befattningen. Det är dock värt att 

poängtera, menar Boverket (2018b), att det redan förekommer energideklarationer som baseras på 

olika definitioner av energiprestanda eftersom energinivåer byttes ut mot energiklasser 2014,  samt 

att merparten av byggnadernas energiklasser skulle bli oförändrade ifall de deklarerades idag.  
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3 Metod 

I nedanstående metodkapitel förklaras övergripande hur optimering av livscykelkostnad 

genomförs i OPERA-MILP samt kortfattat hur byggnadssimuleringsverktyget IDA ICE är 

uppbyggt och vad det kan användas till.  

3.1 LCC-optimering i OPERA-MILP 

För att utföra examensarbetet används OPERA-MILP (OPtimal Energy Retrofits Advisory -Mixed 

Integer Linear Program), vidare benämnt OPERA, som kan användas för att erhålla den 

energirenoveringsstrategi som ger lägst LCC för en byggnad (Milić et al., 2018). I OPERA kan 

också en övre gräns för byggnadens energianvändning sättas och optimal energirenovering tas 

fram så att den övre gränsen inte överskrids. Optimeringsproblemet kan sedan lösas med hjälp av 

programvaran CPLEX. LCC:n i programmet beräknas som summan av installationskostnader, 

underhållskostnader och driftkostnader under byggnadens livscykel (ibid). Restvärden vid den 

studerade tidsperiodens slut dras bort från total LCC. Det är enbart energirelaterade åtgärder och 

kostnader som hanteras. Kostnaderna räknas om till ett basår med hjälp av nuvärdesmetoden 

(se 2.5 Livscykelkostnadsanalys).  

I OPERA måste indata föras in i form av byggnadsgeometri, kostnader, klimatdata och energipriser 

(Gustafsson, 1988). Sedan beräknas byggnadens LCC när enbart oundvikliga åtgärder 

implementeras. En oundviklig åtgärd kan exempelvis vara ett fönsterbyte om fönstren är uttjänta. 

De nya fönstren ges då samma energiprestanda som de gamla. Efter detta implementeras en 

energirenoveringsåtgärd i OPERA varpå en ny LCC beräknas. Är denna lägre än tidigare 

implementeras åtgärden annars avvisas den. Denna procedur upprepas för de olika åtgärderna. 

Efter detta byts värmesystemet ut och LCC beräknas för byggnaden om inga åtgärdsförslag 

implementeras. Sedan testas de olika åtgärdsförslagen åter igen och LCC beräknas. Till slut har 

alla möjliga kombinationer testats och den kombination som ger lägst LCC väljs.  

De energirenoveringsåtgärder som kan hanteras i OPERA är tätning, fönsterbyte, tilläggsisolering 

av ytterväggens insida och utsida, tilläggsisolering av vind och golv, installation av FTX-

ventilation samt byte av värmesystem. De värmesystem som är implementerade är fjärrvärme, 

bergvärme, pelletspanna och direktverkande el. Endast fjärrvärme och bergvärme studeras i 

examensarbetet. Nedan presenteras hur kostnaderna för de olika åtgärderna beräknas i OPERA. 

De baseras på Milić et al. (2018). 
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Isoleringskostnaderna i OPERA beräknas enligt Ekvation (31).  

𝐶𝑖 = 𝐶1 × 𝐴𝑘 + 𝐶2 × 𝐴𝑘 + 𝐶3 × 𝐴𝑘  × 𝑡  (31) 

där 

𝐶𝑖 är den totala isoleringskostnaden [𝑆𝐸𝐾] 

𝐶1 är den oundvikliga kostnaden per kvadratmeter [
𝑆𝐸𝐾

𝑚2 ] 

𝐴𝑘 är komponentens area [𝑚2] 

𝐶2 är en fast kostnad för isolering per kvadratmeter [
𝑆𝐸𝐾

𝑚2 ] 

𝐶3 är isoleringskostnaden per kvadratmeter som beror på isoleringens tjocklek [
𝑆𝐸𝐾

𝑚2𝑚
] 

𝑡 är isoleringens tjocklek [𝑚]. 

Kostnaden för att täta fönster beräknas enligt Ekvation (32). 

𝐶𝑡 = 𝐶4 × 𝑎  (32) 

där 

𝐶𝑡 är kostnaden för tätning [𝑆𝐸𝐾] 

𝐶4 är tätningskostnaden per fönster [
𝑆𝐸𝐾

𝑠𝑡
] 

𝑎 är antalet fönster [𝑠𝑡]. 

Kostnaden för att byta ut ett fönster beräknas enligt Ekvation (33). 

𝐶𝑓 = 𝐶5 × 𝐴𝑓  (33) 

där 

𝐶𝑓 är kostnaden för fönsterbyte [𝑆𝐸𝐾] 

𝐶5 är en konstant kostnad för fönsterbyte per kvadratmeter [
𝑆𝐸𝐾

𝑚2 ] 

𝐴𝑓 är arean på fönstren [𝑚2].  
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Ekvation (34) visar installationskostnaden vid byte av värmesystem. 

𝐶𝑣.𝑠. = 𝐶6 + 𝐶7 × 𝑃𝑣.𝑠. + 𝐶8 × 𝑃𝑣.𝑠.  (34) 

där 

𝐶𝑣.𝑠. är kostnaden för installation av värmesystemet [𝑆𝐸𝐾] 

𝐶6 är en fast kostnad [𝑆𝐸𝐾] 

𝐶7 är en kostnad som beror på värmesystemets maxeffekt [
𝑆𝐸𝐾

𝑘𝑊
] 

𝐶8 är kostnaden för rördragning mm som beror av värmesystemets maxeffekt  [
𝑆𝐸𝐾

𝑘𝑊
] 

𝑃𝑣.𝑠. är värmesystemets maxeffekt [𝑘𝑊]. Värmesystemets verkningsgrad, eller COP för 

bergvärmepump, tas hänsyn till i installationskostnaden och beräkning av värmesystemets 

maxeffekt. 

Byggnadens energibalans i OPERA beräknas med en tidsupplösning av 12 tidssteg i enlighet med 

årets 12 månader. I energibalansberäkningarna för byggnaden inkluderas värmeförluster genom 

transmission, ventilation och infiltration, tappvarmvatten samt gratisenergi i form av solinstrålning 

och interna värmelaster från elektriska apparater och boende. Energibalansen i OPERA beräknas 

i huvudsak enligt kapitel 2.3 Värmebalans för en byggnad. Den momentana värmeeffekten 

beräknas för varje månad enligt Ekvation (18). För att sedan få det årliga uppvärmningsbehovet 

multipliceras effekterna med antalet timmar i respektive månad och summeras sedan. 

Värmebalansen kan ses i Ekvation (2).  

3.2 Byggnadssimulering i IDA ICE 

IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) är ett dynamiskt simuleringsverktyg för byggnader 

där både inomhusklimat och energianvändning kan simuleras (EQUA, u.å.). I IDA ICE är 

tiddsstegen för simuleringen variabla, vilket gör att verktyget kan anpassas efter olika typer av 

problem (ibid). Även i OPERA simuleras energianvändning, men ett år delas in i 12 tidssteg, vilket 

ger en mindre precis bild av energianvändningen (Milić et al., 2018). Huvudsyftet i OPERA är att 

optimera LCC och för att spara datakraft görs därför den förenklingen i energiberäkningarna. I 

IDA ICE är det möjligt att till och med simulera på sekundnivå (EQUA, u.å.). 

Användaren modellerar sin byggnad i ett gränssnitt som ger återkoppling på förändringar som görs 

i modellen (EQUA, u.å.). Information angående exempelvis byggnadens konstruktion och 

geometri matas in (EQUA, 2013). Programmet innehåller även fördefinierade 

byggnadskomponenter som kan laddas från en databas och det är möjligt att importera BIM- och 

CAD-filer direkt till IDA ICE. Byggnadsmodellen består av en eller flera termiska zoner, VVS-

system och distributionssystem för värme och tappvarmvatten (EQUA, 2013). Detaljerade 

dynamiska simuleringar kan sedan göras för att få årlig energianvändning och undersöka hur 

inomhusklimatet förändras.  Modellen kan ta hänsyn till faktorer som skuggning från närliggande 

byggnader, väderdata samt vind- och temperaturdrivna luftflöden (ibid). För vidare information 

hänvisas läsaren till EQUA:s hemsida (EQUA, u.å.).   
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4 Fallstudie 

I följande kapitel beskrivs hur metoden applicerades på fallstudien i det här examensarbetet. Först 

presenteras studieobjektet allmänt och sedan hur LCC-optimeringen genomfördes i OPERA. 

Slutligen redovisas hur primärenergi och växthusgasutsläpp beräknades.  

De två byggnaderna som studeras i examensarbetet är självdragsventilerade lamellhus av tegel 

som är byggda 1973 och är typiska för miljonprogrammet. Båda byggnaderna har betongplatta på 

mark. Den ena byggnaden är ett tvåvåningshus utan källare bestående av 12 lägenheter och 

ouppvärmd vind (B1) (se Figur 10). Den andra byggnaden (B2) är i princip identisk med B1 de 

första två våningarna, men har ytterligare en våning i form av en inredd vind och består totalt av 

16 lägenheter (se Figur 11).  

 

Figur 10 visar en bild på byggnad B1. 

 

 

Figur 11 visar en bild på byggnad B2. 
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Byggnaderna har långsidorna mot öst och väst och kortsidorna mot syd och norr. Byggnadernas 

portar är placerade mittemot varandra, där entré-sidan vetter mot väst för B1 och mot öst för B2. 

Byggnadernas geometrier förenklades enligt Figur 12 och Figur 13. Bostäderna värms i dagsläget 

upp med hjälp av fjärrvärme. Undercentraler för fjärrvärme förser flertalet byggnader och ej enbart 

de studerade objekten.  

 

Figur 12 illustrerar den förenklade geometrin för de studerade byggnadernas kortsida. B1 visas till vänster och B2 

till höger. De streckade linjerna i B2 illustrerar vindsfönstren som sticker ut från vindsvåningens tak. Volymen för 

de utstickande fönstren tas hänsyn till vid volymsberäkning men utstickets sidoväggar försummas vid beräkning av 

transmissionsförluster. 

 

 

Figur 13 illustrerar den förenklade geometrin för de studerade byggnadernas långsida. B1 visas till vänster och B2 

till höger. 

4.1 Utförande av LCC-optimering 

Följande delkapitel presenterar arbetsgång och indata för LCC-optimeringen. Först redovisas data 

angående byggnadens konstruktion och värmebalans, inklusive hur simulering av ljusinsläpp 

genomfördes med hjälp av IDA ICE. Nästa delkapitel berör de åtgärder och priser som 

implementerades i OPERA. Sedan beskrivs hur optimeringen i OPERA utfördes. 

4.1.1 Byggnadens konstruktion och värmebalans 

I följande kapitel presenteras den data som samlades in för att kunna bygga OPERA-modellen och 

utföra LCC-optimeringen. Om inget annat anges kommer den data som redovisas från ritningar 

och dialog med fastighetsägaren angående byggnadernas konstruktion. Beräkningarna i kapitlet 

utförs enligt 2.3 Värmebalans för en byggnad om inget annat anges. 

Areor för vägg, bottenplatta, vindsgolv och fönster redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. Den inre 

takhöjden beräknades genom att dividera byggnadens uppvärmda volym med den uppvärmda 

golvarean (Atemp). Samtliga areor användes som indata till OPERA.  
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Tabell 3 visar olika geometrier för byggnaderna. 

 Tak [m2] Golv mot bottenplatta 

[m2] 

Vägg [m2] Uppvärmd 

yta [m2] 

Inre takhöjd 

[m] 

B1 437 437 381 874 2,40 

B2 489 437 406 1 204 2,27 

 

Tabell 4 visar antal fönster samt total fönsterarea för de båda byggnaderna uppdelade på väderstreck. 

 Nord Öst Syd Väst Totalt 

antal 

fönster 

[st] 

 Antal 

fönster 

[st] 

Total 

fönsterarea 

[m2] 

Antal 

fönster 

[st] 

Total 

fönsterarea 

[m2] 

Antal 

fönster 

[st] 

Total 

fönsterarea 

[m2] 

Antal 

fönster 

[st] 

Total 

fönsterarea 

[m2] 

 

B1 2 3,3 28 66,5 2 3,3 28 24,1 58 

B2 3 6,1 36 48,3 3 6,1 36 88,3 76 

U-värden för yttervägg, vind/snedtak och bottenplatta beräknades med hjälp av ritningar, 

byggnadsgeometrin i Tabell 3 och Tabell 4 samt värmemotstånd och materialdata i Tabell 5 

respektive Tabell 6 i Bilaga IV. Gavelväggen på B2:s inredda vind har ett annat U-värde än övrig 

yttervägg och därför beräknades ett viktat U-värde fram med hjälp av respektive area. I B2 utgörs 

taket dels av vindsgolv och dels av snedtak och därför beräknades ett viktat U-värde ut baserat på 

areorna för respektive del. För vinden/taket inkluderades även ett värmemotstånd för luftspalten 

mellan vindsgolv och yttertak som sattes till 0,3 m2°C/W i enlighet med Petersson (2018). För 

fönster erhölls U-värde från produktdatablad och ramen antogs utgöra 30 % av 

fönsterkonstruktionen (Gustavsen et al., 2007). Samtliga U-värden redovisas i Tabell 5 och 

användes som indata till OPERA. 

Tabell 5 visar det totala U-värdet exklusive köldbryggor för de olika byggnadskomponenterna. 

Befintliga U-värden för byggnadskomponenter [W/m2°C] 

 Vindsgolv/tak Yttervägg Bottenplatta Fönster 

B1 0,21 0,28 0,61 3,01/2,82 

B2 0,24 0,28 0,61 3,0/2,8 
1fönsterglasets U-värde, 2hela fönsterkonstruktionens U-värde (Energimyndigheten, 2008). 

De specifika transmissions-, ventilations- och infiltrationsförlusterna redovisas i Tabell 6. Linjära 

köldbryggor togs hänsyn till i form av en pålagd faktor på 20 % på U-värdena och de punktformiga 

köldbryggorna försummades i enlighet med Boverket (2012). Ventilationsflödet i byggnaden 

antogs vara 0,35 l/s, m2Atemp (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Luftläckaget vid drift antogs vara 5 

% av läckaget vid 50 Pa som antogs vara 1 l/s per omslutande area (Awbi, 2003; Milić et al., 2018). 

Verkningsgraden sattes till 0 % eftersom det är självdragsventilation i byggnaderna. 

Luftomsättningen (ACH) räknades ut för ventilation och infiltration enligt Tabell 10 i Bilaga IV 

och användes som indata till OPERA. 
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Tabell 6 visar specifika transmissionsförluster, ventilationsförluster och totala värmeförluster samt ACH för de 

båda byggnaderna. 

 Qtrans [W/°C] Qvent+inf [W/°C] Qtot [W/°C] ACH [h-1] 

B1 828 448 1 276 0,64 

B2 1 011 592 1 603 0,65 

Respektive byggnads tidskonstant redovisas i Tabell 11 i Bilaga IV. Densitet och specifik 

värmekapacitet vid konstant tryck enligt Tabell 6 i Bilaga IV tillämpades samt tidigare beräknade 

specifika värmeförluster (Qtot) enligt Tabell 6. Sedan bestämdes DVUT utifrån Tabell 1 i Bilaga II 

genom interpolation. DVUT återfinns i Tabell 7 och användes som indata till OPERA. 

Tabell 7 visar DVUT för de båda byggnaderna. 

 DVUT [°C] 

B1 -16,1 

B2 -17,1 

Gratisenergin som kan tillgodogöras i respektive byggnad redovisas i Tabell 8 i Bilaga IV och 

användes som indata till OPERA. Värdena baseras på brukarindata från Sveby (Standardisera och 

Verifiera Energiprestanda i BYggnader) eftersom det inte fanns någon möjlighet att genomföra 

egna mätningar (se Tabell 7 i Bilaga IV). Tappvarmvattenbehovet redovisas i Tabell 9 i Bilaga IV. 

Eftersom uppgift om tappvarmvattenanvändning för B1 och B2 saknades användes 

schablonvärden från Sveby även för detta ändamål (se Tabell 7 i Bilaga IV).  

Gratisenergin från solinstrålning redovisas i Tabell 2 i Bilaga IV för de befintliga fönstren och i 

Tabell 13–15 för fönsteralternativen vid renovering. Värdena baseras på energisimuleringar i 

byggnadssimuleringsprogrammet IDA ICE där en förenklad byggnadsmodell konstruerades. 

Mängden solenergi som tillgodoses i en byggnad varierar med fönstrets g-värde och simulering 

genomfördes därmed för de olika fönsteralternativen som implementerades i OPERA. 

För att beräkna uppvärmningseffekten per månad applicerades medeltemperaturerna i Linköping 

för den aktuella normalårsperioden 1961–1990 (se Tabell 1 i Bilaga IV). Det innebär att resultaten 

kan anses vara normalårskorrigerade och därmed mer rättvisande för en längre tidsperiod. 

Normalårstemperaturerna användes både vid handberäkning av uppvärmningsbehov och som 

indata till OPERA. 

Inomhustemperaturen i Willhems lägenheter är 21 °C, medan övrig uppvärmd area håller 15 °C. 

OPERA kan endast hantera en inomhustemperatur och en viktad inomhustemperatur beräknades 

därmed genom att ta hänsyn till hur stor andel av utrymmet som värms upp till respektive 

temperatur. Den viktade inomhustemperaturen för respektive byggnad är 20,4 °C och användes 

som indata till OPERA (se Tabell 4 i Bilaga IV). Fastighetselen från respektive byggnads 

energideklaration från 2019 adderades till energibehovet för uppvärmning och tappvarmvatten 

från OPERA vid beräkning av respektive byggnads totala årliga energianvändning (se Tabell 3 i 

Bilaga IV).   
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4.1.2 Åtgärder och kostnader 

För att LCC-optimeringen ska kunna utföras krävs data kring åtgärder och kostnader. Eftersom 

LCC i OPERA beräknas genom nuvärdesmetoden (se 2.5 Livscykelkostnadsanalys) behöver en 

kalkylränta anges. I det här examensarbetet användes fastighetsägarens kalkylränta på 6 % med 

hänsyn till avkastningskrav. Samtliga kostnader som användes som indata till OPERA och som 

redovisas är inklusive moms. El- och fjärrvärmepriser som användes som indata till OPERA 

redovisas i Tabell 1 respektive Tabell 2 i Bilaga V. 

Livscykelkostnaden optimeras över 50 år. För att kunna genomföra en korrekt optimering krävs 

därför livslängd både för befintliga byggnadskomponenter och för investeringarna. Byggnaderna 

är uppförda 1973 och har därmed 2019 uppnått en ålder av nästan 50 år och samtliga komponenter 

har därmed antagits ha nått sin tekniska livslängd. Livslängden för de renoverade komponenterna 

har satts till 50 år för vägg, tak och bottenplatta och 30 år för fönster (Liu et al., 2018). 

Livslängderna kan ses i Tabell 8.  

Tabell 8 visar livslängd på befintliga respektive nyrenoverade byggnadskomponenter och system (Liu, Rohdin & 

Moshfegh, 2018). I dagsläget är byggnaderna självdragsventilerade, vilket gör att ingen livslängd anges för 

befintligt system.  

 Vindsgolv/ 

tak 

Utsida 

yttervägg 

Insida 

yttervägg 

Bottenplatta Fönster Ventilations- 

system 

Kvarvarande 

livslängd [år]  

0 0 0 0 0 x 

Ny livslängd 

efter 

genomförd 

åtgärd [år] 

50 50 50 50 30 201 

1 lägenhetsbaserat FTX-aggregat (SABO, 2013). 

Kostnaderna för tilläggsisolering och fönsterbyte som användes som indata till OPERA återfinns 

i Tabell 9. Referensfallets energianvändning beräknades med befintliga fönster, men att beräkna 

nuvarande LCC utan att straffa fönstren med en kostnad anses missvisande, eftersom de nått sin 

livslängd, och därför inkluderades en renoveringskostnad för fönstren i referensfallet. För taket 

utgörs den oundvikliga kostnaden av att takets betongpannor, läkt och papp behöver bytas. Fasaden 

behöver tvättas och fogar lagas. Vindsgolvet bestående av betongbjälklag anses vara 

underhållsfritt, likaså betongplattan. I Tabell 10 redovisas tilläggsisoleringens 

värmeledningsförmåga (λ-värde) samt de olika fönstrens totala värmegenomgångskoefficient (U-

värde) som användes som indata till OPERA. Minsta tjocklek på isoleringen i OPERA är 2 cm och 

den maximala 42 cm. Varje isoleringssteg mellan dessa är 2 cm. 
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Tabell 9 visar kostnader för olika isoleringsåtgärder samt fönsterbyte. Kostnaderna är från Willhem AB om inget 

annat anges. Med golvisolering menas tilläggsisolering av platta på mark ovanifrån. 

Kostnader för olika isoleringsåtgärder och fönsterbyte 

 C1 [SEK/m2] C2 [SEK/m2] C3 [SEK/m2, m] 

Vindsgolv/tak 1 0002 2141 4951 

Golvisolering 01 1 1221 7041 

Yttervägg utsida  1 6961 1 7271 1 1881 

Yttervägg insida  01 7621 8251 

Fönsterrenovering  3 683   

Fönster Ug=1,5  4 3621   

Fönster Ug=1,1  5 638   

Fönster Ug=0,8  9 7361   
1(Wikells, 2017a), 2Kostnad för byte av yttertak. C1 för vindsgolvet är noll. C2 och C3 är kostnader för 

tilläggsisolering av vindbjälklag. 

 

Tabell 10 visar λ-värde för tilläggsisolering och U-värde för nya fönster (Wikells, 2017a). Med golvisolering menas 

tilläggsisolering av platta på mark ovanifrån. 

 Vinds-

isolering 

Golv-

isolering 

Väggisolering 

utsida 

Väggisolering 

insida 

Fönster 1 Fönster 2 Fönster 3 

λ -värde [W/m°C] 0,042 0,037 0,037 0,036 - - - 

U-värde [W/m2°C] - - - - 1,61 1,32 1,13 
1Ug=1,5 W/m2°C, 2Ug=1,1 W/m2°C, 3Ug=0,8 W/m2°C. 

Kostnader, livslängder och verkningsgrad för de studerade värmesystemen återfinns i Tabell 11. 

Enligt Frederiksen & Werner (2014) förekommer de relativa värmeförlusterna i storleksordningen 

8–15 % för fjärrvärmesystem i Väst- och Nordeuropa. Verkningsgraden i denna fallstudie antogs 

vara så pass låg som 85 % på grund av gammal kulvert med underhålls- och reparationsbehov. Det 

angivna COP-värdet för bergvärme representerar ett årsgenomsnitt.  

Tabell 11 visar kostnader, livslängder och verkningsgrad för fjärrvärme respektive bergvärme. C7 och C8 är 

angivna i SEK/kW eleffekt. L1 är livslängden för fjärrvärmeväxlare respektive bergvärmepump och L2 är 

livslängden för rörledningar. 

Kostnader och faktorer för värmesystem 

 C6 [SEK] C7 [SEK/kW] Verkningsgrad [%]  

/ COP [-] 

L1 [år] C8 [SEK/kW] L2 [år] 

Fjärrvärme  33 3361 531 852 255 5351 505 

Bergvärme  77 4533 4 4093 3,14 255 36 5943 505 

1 (La Fleur, Rohdin & Moshfegh, 2019) 2 (Frederiksen & Werner, 2014), 3 (Wikells, 2017b), 4 

(Energimarknadsinspektionen, 2011), 5(Liu et al., 2018). 

De åtgärder som påverkar byggnadens luftombyte är tätning och installation av lägenhetsbaserad 

FTX-ventilation. I Tabell 12 visas kostnader för dessa åtgärder samt hur de påverkar byggnadens 

luftombyte. Luftläckaget efter tätning eller FTX-installation antas vara 0,49 l/s per omslutande 

area vid 50 Pa (La Fleur, Moshfegh & Rohdin, 2017). Enligt Awbi (2003) är luftläckaget vid drift 

5 % av luftläckaget vid 50 Pa. På så sätt kunde det nya luftläckaget och luftombytet vid installation 

av FTX och tätning erhållas med hjälp av ekvationerna i Tabell 10 i Bilaga IV. För FTX-ventilation 

förändras även ventilationsflödet som beräknades enligt ekvationerna i Tabell 10 i Bilaga IV med 
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skillnaden att schablonvärden från Warfvinge & Dahlblom (2010) på 10 l/s för badrum och kök 

och 0,35 l/s,m2 för övrig area användes. Verkningsgraden antogs vara 76 % (Molin, Rohdin & 

Moshfegh, 2011). I de fall där fönsterbyte blev valt som åtgärd utgick kostnaden för tätning, 

eftersom det antas ske automatiskt vid fönsterbyte. Livslängden för FTX är 20 år och efter detta 

måste aggregaten bytas. För varje aggregat krävs två filter som måste bytas varje år. Därför har en 

kostnad för detta filterbyte tagits hänsyn till vid optimeringen.    

Tabell 12 visar kostnader för FTX och tätning samt hur dessa påverkar luftombytet i byggnaderna. Kostnaden för 

tätning är per fönster och minskningen i luftombyte förutsätter att alla fönster tätas. För FTX anges en kostnad för 

installation av FTX per lägenhet, en kostnad för att byta ett aggregat efter livslängdens slut samt en filterkostnad. 

Varje aggregat kräver två filter som måste bytas varje år. 

 Minskning av 

luftombyte för 

B1 [h-1] 

Minskning av 

luftombyte för 

B2 [h-1] 

Kostnad 

[SEK/st] 

Kostnad för byte 

[SEK/st] 

Filterkostnad 

[SEK/st] 

Livslängd 

[år] 

Tätning 0,06 0,05 1 500 - - 101 

FTX 0,39 0,40 50 000 39 4252 4993 202 
1(Liu et al., 2018), 2(SABO, 2013), 3(Energimyndigheten, 2014). 

4.1.3 Genomförande av LCC-optimering i OPERA-MILP 

Boverkets energiklasser samt framtida krav på NNE, vidare benämnt NNE21, undersöktes i form 

av primärenergital. Vid undersökning av Boverkets energiklasser multiplicerades elanvändningen 

med en faktor 1,6 i enlighet med Boverkets bestämmelser vid energideklaration (Boverket, 2019d). 

Vid analys av NNE21 användes en primärenergifaktor för elektricitet på 2,5 i enlighet med 

Boverkets rekommendation vid energideklaration från och med år 2021 (Energy Building, u.å.). 

Primärenergifaktorn för fjärrvärme och den geografiska justeringsfaktorn för Linköping är båda 

1,0 (se Tabell 1 och Tabell 2 i Bilaga III).  

Tillvägagångssättet vid optimering för de olika fallen illustreras i Figur 14. Livscykelkostnaden 

och energibehovet för uppvärmning och tappvarmvatten beräknades för referensfallet genom att 

samtliga åtgärdsförslag, med undantag för fönsterrenovering, gjordes otillåtna. Byggnadens årliga 

energianvändning erhölls sedan genom att addera byggnadens fastighetsel till energianvändningen 

från OPERA. Byggnadens optimala LCC beräknades sedan genom att samtliga åtgärdsförslag 

gjordes tillgängliga, den nya årliga energianvändningen beräknades och de implementerade 

åtgärderna noterades. Den kostnadsoptimala energirenoveringen för att uppnå Boverkets 

energiklasser samt NNE21 undersöktes genom att ett tak för byggnadens energianvändning, som 

representerar den nödvändiga energireduktionen för att uppnå respektive energiklass, 

implementerades i OPERA. Livscykelkostnaden optimerades, den nya årliga energianvändningen 

beräknades och de föreslagna åtgärderna noterades.  
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Figur 14 illustrerar tillvägagångssättet vid LCC-optimering för samtliga fall. 

Byggnadernas primärenergianvändning och utsläpp av växthusgaser beräknades för samtliga fall. 

Känslighetsanalyser utfördes även där parametrarna fjärrvärmepris, kalkylränta, FTX-kostnad 

samt energibesparingsmål på 20–70 % undersöktes. Valet att undersöka fjärrvärmepris och 

kalkylränta stärks av Upphandlingsmyndigheten (2017) enligt kapitel 2.5 Livscykel-

kostnadsanalys. FTX-kostnaden undersöktes med anledning av att installation av ett centralt 

system kan resulterar i både lägre och högre kostnader beroende på tillgången på utrymme. 

Energibesparingsmål på 20–70 % undersöktes med avsikt att ge ytterligare information om hur 

energirenoveringsstrategin påverkas vid olika stora energibesparingar. 

För att undersöka energirenoveringarnas kostnadseffektivitet beräknades kvoten mellan förändring 

i LCC och energianvändning jämfört med referensfallet enligt Ekvation (35). Det gjordes för 

energirenovering till optimum, energiklasserna och NNE21. På så sätt erhölls hur mycket LCC 

minskar per besparad kWh. Ett positivt värde innebär en besparing i LCC per besparad kWh. Ju 

högre värde desto mer kostnadseffektiv är renoveringen. 
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𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐿𝐶𝐶𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠−𝐿𝐶𝐶

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠−𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
   (35) 

där 

𝐿𝐶𝐶𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠  är livscykelkostnaden i referensfallet [𝑆𝐸𝐾] 

𝐿𝐶𝐶 är livscykelkostnaden vid energirenovering för det undersökta fallet [𝑆𝐸𝐾] 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠 är energianvändningen i referensfallet [𝑘𝑊ℎ] 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 är energianvändning vid energirenovering för det undersökta fallet 

[𝑘𝑊ℎ]. 

4.2 Primärenergi och växthusgasutsläpp 

Byggnadernas energibehov tillgodoses av både fjärrvärme och elektricitet och därmed togs båda 

energibärarnas klimatpåverkan, i form av växthusgasutsläpp och primärenergianvändning, hänsyn 

till. Miljövärden beräknades endast för byggnadens energibehov vilket innebär att förluster i 

fjärrvärmenätet exkluderades. Fjärrvärme produceras, säljs och används lokalt medan elektricitet 

har en sammankopplad marknad, främst inom Norden, och säljs via Nord Pool. Med avseende på 

detta applicerades lokala värden för primärenergi och växthusgasutsläpp för fjärrvärme, medan 

motsvarande värden för elektricitet antog nordiska värden. 

Fjärrvärmemixen i Linköping år 2018 illustreras i Figur 15 där avfall utgör majoriteten av 

energibränslet. Fjärrvärmeproduktionen resulterar i utsläpp av växthusgaser vid transport och 

förbränning av bränslet. Värdena visas i Tabell 13 tillsammans med fjärrvärmens 

primärenergifaktor för samma år.  

 

Figur 15 visar Linköpings fjärrvärmemix år 2018 (reviderad från Tekniska Verken, 2019). 
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Tabell 13 visar miljövärden för fjärrvärmeproduktionen i Linköping år 2018 (Tekniska Verken, 2019). 

Miljövärden fjärrvärme 2018 

 Växthusgasutsläpp [g CO2e/kWh] Primärenergifaktor [-] 

Transport 5 0,12 

Förbränning 132  

 137  

Miljövärdena för el redovisas i Tabell 14. Primärenergifaktorn för marginalel applicerades vid 

beräkning av primärenergianvändning i enlighet med råd från det Svenska Miljöinstitutet 

(IVL, 2009). Växthusgasutsläppen avseende både nordisk elmix och nordisk marginalel 
tillämpades med avseende att påvisa vikten av val av systemgräns. Enligt IVL (2009) bör elmix 

användas när utsläpp ska bokföras och marginalel vid förändrad elanvändning. Värdena enligt 
elmix kan därför användas för att beskriva hur mycket en byggnad släpper ut i ett visst scenario, 

medan marginalelen kan användas för att undersöka hur energirenoveringarna påverkar 

elsystemet. Den nordiska elmixen genererar cirka 50 g CO2e per kWh enligt Energi- och 
klimatrådgivningen (2018), vilket kan jämföras med växthusgasutsläppen från den nordiska 

marginalelen på 933 g CO2e/kWh med kolkondens på marginalen (Liu, Rohdin & Moshfegh, 

2016). Primärenergifaktorn för den nordiska marginalelen är 2,5 enligt Energy Building (u.å.). 

Tabell 14 visar växthusgasutsläpp för både nordisk elmix och marginalel samt primärenergifaktorn för nordisk 

marginalel. 

Miljövärden nordisk el 

Växthusgasutsläppmix 

[g CO2e/kWh]1 

Växthusgasutsläppmarginal 

[g CO2e/kWh]2 
 

Primärenergifaktor [-]3 

50 933 2,5 
1(Energi- och klimatrådgivningen, 2018), 2(Liu et al., 2016), 3(Energy Building, u.å.). 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras examensarbetets resultat. Först presenteras ett 

referensfall för respektive byggnad samt den ursprungliga värmebalansen. Sedan presenteras 

resultatet för de tre frågeställningarna. Slutligen presenteras resultatet av de känslighetsanalyser 

som utförts. Samtliga resultat bygger på antaganden kring flertalet faktorer som livslängd på 

komponenter, kalkylränta, priser, kostnader och verkningsgrader på värmesystem. 

I Tabell 15 listas de energirenoveringsåtgärder och värmesystem som undersökts samt de 

förkortningar som tillämpas i resultatkapitlet.  

Tabell 15 visar olika åtgärder och värmesystem som undersökts samt hur de förkortas.  

Åtgärder och värmesystem 

F1 Fönster vars glas har U-värde 1,5 W/m2°C 

F2 Fönster vars glas har U-värde 1,1 W/m2°C 

F3 Fönster vars glas har U-värde 0,8 W/m2°C 

V Tilläggsisolering av vindbjälklag 

G Tilläggsisolering av platta på mark 

IY Tilläggsisolering av ytterväggens insida 

UY Tilläggsisolering av ytterväggens utsida 

T Tätning av fönster 

Fjv Fjärrvärme 

Bv Bergvärme 

5.1 Byggnadernas referensfall 

Byggnadernas ursprungliga värmebalans illustreras i Figur 16 för byggnad B1 och i Figur 17 för 

byggnad B2. I Tabell 16 visas energianvändning och LCC för respektive referensfall samt 

byggnadernas boarea och uppvärmda golvarea. I Tabell 17 visas energianvändningen för de 

byggnadsmodeller som modellerades i OPERA och teoretiska värden för 

miljonprogramsbyggnader som validerar de konstruerade modellerna. I samma tabell visas även 

jämförelser med respektive energiprestanda enligt 2019 års energideklaration. I referensfallet har 

byggnad B1 energiprestandan 154 kWh/m2Atemp, vilket ligger marginellt över gränsen för 

Energiklass E medan byggnad B2 ligger inom intervallet för Energiklass E. Därför är det relevant 

att undersöka Energiklass A-D för byggnaderna utöver NNE21. 
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Figur 16 illustrerar den befintliga värmebalansen för byggnad B1 beräknad enligt kapitel 2.3 Värmebalans för en 

byggnad. 

 

 

Figur 17 illustrerar den befintliga värmebalansen för byggnad B2 beräknad enligt kapitel 2.3 Värmebalans för en 

byggnad. 
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Tabell 16 visar energianvändningen och LCC för den uppbyggda OPERA-modellen för B1 och B2 samt 

byggnadernas boarea (BOA) och uppvärmda golvarea (Atemp). 

 Egen modell 

 LCC [kSEK] Uppvärmning1 

[MWh] 

Fastighetsel2 

[kWh] 

Energianvändning 

[MWh] 

BOA [m2] Atemp [m2] 

B1 2 945 130 2 600 133 792 874 

B2 3 511 159 3 000 162 1 094 1 204 
1Inklusive tappvarmvatten, 2Tabell 3 i Bilaga IV. 

 

Tabell 17 visar en jämförelse mellan den uppbyggda OPERA-modellen och teoretiska värden samt 

energideklarationer från 2019. Negativt tecken före procentsatsen innebär att OPERA-modellen ger ett lägre värde 

än det den jämförs med och positivt tecken ett högre värde.  

 Energianvändning  Energiprestanda  

 OPERA 

[kWh/m2BOA] 

Teori 

[kWh/m2BOA] 

Felmarginal 

[%] 

OPERA 

[kWh/m2Atemp] 

Deklaration 

[kWh/m2Atemp] 

Felmarginal 

[%] 

B1 168 150–2002 0 154 1451 +6,1  

B2 148 150–2002 -1,3 136 1441 -5,6  
1Energideklarationer från 2019 från Willhem AB, 2Generell energianvändning för miljonprogramsbyggnader 

(Myhren et al., 2018). 

5.2 Frågeställning 1 

Tabell 18 och Tabell 19 visar LCC, energianvändning, energiprestanda, energibesparing samt 

vilka åtgärder och värmesystem som är optimala ur ett livscykelperspektiv för B1 respektive B2. 

Optimum innebär en minskning av LCC med 2,4 % respektive 2,6 % och energianvändningen med 

13 % respektive 15 % för B1 respektive B2. Fjärrvärme är det optimala värmesystemet för båda 

byggnaderna. Optimal LCC uppnås genom byte till fönstertyp F1 (U=1,5 W/m2°C) för båda 

byggnaderna. Eftersom den kvarvarande livslängden för fönstren anses vara noll måste fönsterbyte 

ske även om det inte är den mest kostnadseffektiva åtgärden att genomföra. Vid optimum ger dock 

fönsterbyte till fönstertyp F1 en minskning av livscykelkostnaden jämfört med referensfallet, 

vilket innebär att det är mer lönsamt att byta till fönstertyp F1 än att renovera de befintliga fönstren. 

Tabell 18 visar LCC, energianvändning, energiprestanda, energibesparing, implementerade åtgärder samt optimalt 

värmesystem för optimum jämfört med referensfallet för B1. Den totala energianvändningen består av energi för 

uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. x=inget resultat. 

 B1 

Fall LCCtot 

[kSEK] 

Total 

energianvändning 

[MWh/år] 

Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp, år] 

Energi- 

besparing 

[%] 

Åtgärder Värmesystem 

Referens 2 945 133 154 x x Fjv 

Optimum 2 874  115 134 13 F1 Fjv 
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Tabell 19 visar LCC, energianvändning, energiprestanda, energibesparing, implementerade åtgärder samt optimalt 

värmesystem för optimum jämfört med referensfallet för B2. Den totala energianvändningen består av energi för 

uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. x=inget resultat. 

 B2 

Fall LCCtot 

[kSEK] 

Total 

energianvändning 

[MWh/år] 

Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp, år] 

Energi-

besparing 

[%] 

Åtgärder Värmesystem 

Referens 3 511 162 136 x x Fjv 

Optimum 3 420  137 115 15 F1 Fjv 

5.3 Frågeställning 2 

Tabell 20 och Tabell 21 visar LCC, energianvändning, energiprestanda, energibesparing samt 

vilka åtgärder och värmesystem som är optimala ur ett LCC-perspektiv för de olika fallen 

(Boverkets energiklasser och NNE21) för B1 respektive B2. Figur 18 och Figur 19 illustrerar LCC 

för samtliga studerade fall samt anger hur energianvändningen ändras för B1 respektive B2. Det 

var inte möjligt att uppnå Energiklass A eller NNE21 utifrån de implementerade 

renoveringsåtgärderna i OPERA för varken B1 eller B2. Fjärrvärme valdes framför bergvärme i 

samtliga fall för båda byggnaderna. Det beror på att byggnaderna redan är inkopplade på 

fjärrvärmenätet, vilket gör att ingen anslutningsavgift måste betalas, samt att 

installationskostnaderna för bergvärme är relativt höga. Driftkostnaderna för bergvärme är låga, 

men resultatet visar att det inte väger upp för de höga installationskostnaderna ens vid små 

energibesparingar. Värt att notera är att F1 implementeras i samtliga fall för både byggnad B1 och 

B2. Det innebär att det aldrig är optimalt att byta till varken fönstertyp F2 (U=1,1 W/m2°C) eller 

F3 (U=0,8 W/m2°C) för de fall som studerats. Det är en indikation på att byte till mer energisnåla 

fönster inte är en kostnadseffektiv renoveringsåtgärd utan att det är mer lönsamt att byta till mindre 

energisnåla fönster i kombination med tilläggsisolering. Tilläggsisolering av ytterväggens utsida 

innebär omfattande renovering och höga kostnader, vilket är anledningen till att det aldrig 

implementeras för varken B1 eller B2. 

För att B1 ska uppnå en bättre energiklass än i dagsläget ökar LCC jämfört med referensfallet 

(se Figur 18). Den första isoleringsåtgärden kommer in när Energiklass D ska uppnås 

(se Tabell 20). Det är 18 cm tilläggsisolering av bottenplattan som väljs, vilket betyder att det är 

den mest kostnadseffektiva isoleringsåtgärden för att nå Energiklass D. Den optimala lösningen 

för energiklassen gav en energiprestanda på 101 kWh/m2Atemp för B1, vilket är lägre än vad som 

krävs. Den initiala kostnaden för isolering av bottenplatta (C2) är hög, medan kostnaden för att 

isolera fler steg är relativt låg (C3). Därför blir det lönsamt att inte bara uppnå energiprestandan, 

utan att isolera ytterligare och minska energianvändningen och därmed energikostnaden för drift.  

För Energiklass C och Energiklass B är energiprestandan lika med energikravet för respektive 

energiklass. För att uppnå Energiklass C tillkommer tilläggsisolering av vindsgolv samt 

ytterväggens insida. Anledningen till att vinds- och ytterväggsisolering appliceras innan maximal 

isolering av bottenplattan tillämpas är att effekten av isoleringsåtgärder minskar med ökad 

isoleringstjocklek, och att det därmed är mer kostnadseffektivt att genomföra fler 

isoleringsåtgärder, samt att maximal isolering av bottenplattan inte är tillräckligt för att uppnå 

Energiklass C. För att uppå Energiklass B tillkommer installation av lägenhetsbaserade FTX-
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aggregat efter att full tilläggsisolering implementerats för vind, bottenplatta och insida yttervägg. 

Värt att nämna är att installationen av FTX resulterar i att den reduktion av energianvändningen 

som krävs för att uppnå energiklassen precis nås. Det innebär att det för en större energiminskning 

krävs implementering av nya åtgärder eller byte till fönster med bättre energiprestanda, vilket 

skulle innebära en stor ökning av LCC.  

Tabell 20 visar LCC, energianvändning, energiprestanda, energibesparing, implementerade åtgärder samt optimalt 

värmesystem för samtliga undersökta fall för byggnad B1. Den totala energianvändningen består av energi för 

uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. 

 B1 

Fall LCCtot 

[kSEK] 

Total 

energianvändning 

[MWh/år] 

Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp, år] 

Energi-

besparing 

[%] 

Åtgärder Värme-

system 

Referens 2 945 133 154   Fjv 

Optimum 2 874  115 134 13 F1 Fjv 

Energiklass D 3 185 87 101 34 F1, G18 Fjv 

Energiklass C 3 535  73 85 45 F1, V16, 

G22, IY14 

Fjv 

Energiklass B 4 560 50 64 62 F1, V42, 

G42, IY42, 

FTX 

Fjv 

Energiklass A x x x x x x 

NNE21 x x x x x x 

Åtgärderna förklaras i Tabell 15. Siffran efter respektive isoleringsåtgärd representerar antal isolerade centimetrar. 

Vid fönsterbyte sker tätning av fönster automatiskt. x=inget resultat. 

 

Figur 18 visar LCC för B1 i de olika fallen. Även total energianvändning och energiminskning jämfört med 

referensfallet presenteras. 
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För B2 är det lönsamt att energirenovera till Energiklass D jämfört med referensfallet (se Figur 19). 

Den isoleringsåtgärd som implementeras är 14 cm vind/snedtaksisolering, vilket antyder att det är 

den mest kostnadseffektiva isoleringsåtgärden för att uppnå Energiklass D (se Tabell 21). Den 

optimala lösningen för energiklassen gav en energiprestanda på 109 kWh/m2Atemp, vilket är lägre 

än vad som krävs. Den initiala kostnaden för vindsisolering (C2) är hög, medan kostnaden för att 

isolera fler steg är relativt låg (C3). Därför blir det lönsamt att inte bara uppnå energiprestandan, 

utan att isolera ytterligare och minska energianvändningen och därmed energikostnaden för drift. 

Värt att notera är att optimum till synes når Energiklass D med energikravet 115 kWh/m2Atemp för 

byggnad B2. Utan avrundning är energikravet dock 114,8 kWh/m2Atemp och optimum når 

115,2 kWh/m2Atemp. Det gör att den optimala lösningen inte riktigt når Energiklass D. Dock är 

ökningen i LCC från optimum till Energiklass D endast 73 kSEK. 

För Energiklass C och B är energiprestandan lika med energikravet för respektive energiklass. För 

att uppnå Energiklass C tillkommer tilläggsisolering av bottenplattan. Anledningen till att 

vindsisolering och isolering av bottenplatta appliceras, utan att någon av dem når maximal 

isoleringstjocklek är att effekten av isoleringsåtgärder minskar med ökad isoleringstjocklek. När 

det inte räcker med en isoleringsåtgärd för att nå energiklassen är det därför optimalt att isolera 

båda komponenterna till en mellannivå. För att uppå Energiklass B tillkommer installation av 

lägenhetsbaserade FTX-aggregat, isolering av ytterväggens insida samt ökad tilläggsisolering på 

vind och bottenplatta.  

Tabell 21 visar LCC, energianvändning, energiprestanda, energibesparing, implementerade åtgärder samt optimalt 

värmesystem för samtliga undersökta fall för byggnad B2. Den totala energianvändningen består av energi för 

uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. 

 B2 

Fall LCCtot 

[kSEK] 

Total 

energianvändning 

[MWh/år] 

Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp, år] 

Energi-

besparing 

[%] 

Åtgärder Värme- 

system 

Referens 3 511 162 136 x x Fjv 

Optimum 3 420  137 115 15 F1 Fjv 

Energiklass D 3 493  129 109 20 F1, V14 Fjv 

Energiklass C 3 813  100 85 38 F1, V20, 

G22 

Fjv 

Energiklass B 5 316 69 64 57 F1, V30, 

G30, 

IY18, 

FTX 

Fjv 

Energiklass A x x x x x x 

NNE21 x x x x x x 

Åtgärderna förklaras i Tabell 15. Siffran efter respektive isoleringsåtgärd representerar antal isolerade centimetrar. 

Vid fönsterbyte sker tätning av fönster automatiskt. x=inget resultat. 
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Figur 19 visar LCC för B2 i de olika fallen. Även total energianvändning och energiminskning jämfört med 

referensfallet presenteras. 

Optimum innebär en större procentuell energiminskning i B2 än i B1. Fönstren är uttjänta och 

måste bytas, vilket gör att fönsterbyte automatiskt blir en åtgärd. I B2 är fönsterarean i förhållande 

till uppvärmd volym större än i B1, vilket innebär att förbättringen av U-värdet för fönstren leder 

till en större procentuell energiminskning i B2 jämfört med B1. Det innebär också att ett lägre g-

värde minskar gratisenergin från solen procentuellt sett mer i B2. Dock är g-värdet för det nya 

fönstret försumbart mindre än för det befintliga, vilket troligtvis gör att det inte påverkar resultatet 

nämnvärt. 

Den första isoleringsåtgärden appliceras för Energiklass D för båda byggnaderna. För B1 är det 

isolering av bottenplattan och för B2 vindsisolering. Det beror på att en mindre procentuell 

minskning behövs för att uppnå Energiklass D i B2 jämfört med B1, vilket gör att enbart 

vindsisolering är tillräckligt. Taket i B1 består av vindsgolv, medan taket i B2 utgörs av vindsgolv 

och snedtak. Snedtaket har ett sämre U-värde jämfört med vindsgolvet, vilket ger ett sämre U-

värde totalt sett. Ett sämre ursprungligt U-värde gör att det blir mer kostnadseffektivt att 

energirenovera taket i B2. Det är också anledningen till att en LCC-besparing sker, inte bara för 

optimum, utan även för Energiklass D. 

Den bästa energiklassen som kan uppnås i båda byggnaderna är Energiklass B. Det sker genom en 

minskning av energianvändningen med cirka 62 % (B1) respektive 57 % (B2) jämfört med 

dagsläget. Energirenoveringsstrategin för att uppnå Energiklass B, för både B1 och B2, innefattar 

installation av FTX-ventilation. Energirenoveringsstrategin för B1 är mer omfattande där maximal 

tilläggsisolering av bottenplatta, vind och insida yttervägg appliceras. Tilläggsisolering av 

bottenplatta, vind/snedtak och insida yttervägg tillämpas också för B2, men med en mindre 

isolertjocklek på 30 cm för bottenplatta och vind/snedtak samt 18 cm för ytterväggens insida. 

Anledningen till att isoleringsåtgärderna för B2 är mindre omfattande än för B1 är att en mindre 

reduktion av energianvändningen behövs för att uppnå önskad energiprestanda tack vare att 

energiprestandan från början är bättre. Det beror i sin tur på att den uppvärmda volymen per 
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golvarea är lägre i B2 än i B1 tack vare den lägre takhöjden på den inredda vinden. Studeras istället 

total energianvändning är denna högre för B2. Anledningen till att FTX implementeras istället för 

byte till mer energieffektiva fönster eller tilläggsisolering av ytterväggens utsida är att de troligtvis 

inte ger en tillräcklig energibesparing. Kostnaden för implementering av FTX-system är hög, 

vilket är anledningen till att det ej implementeras vid lägre energibesparing.  

5.3.1 Kostnadseffektivitet 

I Figur 20 kan kostnadseffektiviteten för att uppnå energiklasserna utläsas, det vill säga besparad 

SEK per besparad kWh ur ett LCC-perspektiv. Även kostnadseffektiviteten för optimum 

presenteras för att möjliggöra jämförelse. B2 är lönsam att energirenovera till Energiklass D, 

medan enbart optimum är lönsamt för B1. Det beror på att B2 har en bättre energiprestanda från 

början, vilket gör att det inte krävs en lika stor energiminskning och därmed inte heller lika 

omfattande åtgärder. Det är mer kostnadseffektivt att energirenovera B2 än B1 för samtliga 

energiklasser, men för Energiklass B är skillnaden marginell. Att det är mer kostnadseffektivt att 

isolera till Energiklass C i B2 än i B1 beror på att det i B1 krävs isolering av ytterväggens insida 

för att uppnå energiklassen, vilket inte krävs i B2. Att kostnadseffektiviteten i princip är lika för 

byggnaderna för Energiklass B beror troligtvis på installationen av lägenhetsbaserad FTX-

ventilation. Den lägre takhöjden på den inredda vinden gör att installationskostnaden per 

uppvärmd volym blir högre för B2. Det i kombination med fyra extra aggregat gör 

implementeringen av FTX mindre kostnadseffektiv. 

 

Figur 20 visar hur kostnadseffektivt det är att energirenovera i de undersökta fallen. Ett positivt värde innebär en 

minskning av LCC per besparad kWh och därmed att energirenoveringen är kostnadseffektiv. 
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5.4 Frågeställning 3 

Miljövärdena, i form av primärenergianvändning och växthusgasutsläpp, för de olika studerade 

fallen redovisas i Tabell 22 för båda byggnaderna. Förändring av miljövärden för byggnad B1 

illustreras i Figur 21 och för byggnad B2 i Figur 22. Primärenergin minskar med minskat 

energibehov, med undantag för Energiklass B, för båda byggnaderna. Anledningen till att optimum 

samt Energiklass D och Energiklass C resulterar i en lägre primärenergianvändning är att 

uppvärmningsbehovet minskar, samtidigt som elanvändningen förblir oförändrad, jämfört med 

referensfallet. De åtgärder som implementeras i dessa fall är fönsterbyte och olika 

tilläggsisoleringsåtgärder, vilket innebär att energirenoveringarna inte påverkar elbehovet. 

Orsaken till att primärenergianvändningen ökar för Energiklass B, trots den största reduktionen av 

uppvärmningsbehovet, är att FTX-ventilation implementeras vilket resulterar i en ökad 

elanvändning. Primärenergifaktorn för elektricitet på marginalen är cirka 21 gånger högre än 

faktorn för lokal fjärrvärme, vilket är anledningen till att primärenergianvändningen för 

Energiklass B överstiger primärenergianvändningen för referensfallet trots en minskning av den 

årliga energianvändningen med 62 % för B1 respektive 57 % för B2. Primärenergin ökar mer för 

byggnad B2 eftersom byggnaden består av fyra lägenheter mer än B1, vilket innebär att 

installationen av lägenhetsbaserade FTX-aggregat leder till en större ökning av byggnadens 

elanvändning procentuellt sätt. 

Växthusgasutsläppen minskar, avseende både nordisk elmix och marginalel, med minskat 

energibehov vid fallet optimum samt när Energiklass D och Energiklass C uppnås för båda 

byggnaderna eftersom uppvärmningsbehovet minskar medan elanvändningen förblir konstant 

(se Tabell 22). Vid energirenovering till Energiklass B minskar växthusgasutsläppen från 

fjärrvärme medan utsläppen från elektricitet ökar på grund av installation av FTX-aggregat. 

Växthusgasutsläppen från den nordiska elmixen är cirka tre gånger lägre än utsläppen från den 

lokala fjärrvärmen medan utsläppen från nordisk marginalel ungefär är sju gånger högre än 

växthusgasutsläppen från fjärrvärme. Det är anledningen till att växthusgasutsläppen minskar för 

Energiklass B, jämfört med de andra fallen, när nordisk elmix och lokal fjärrvärme tillämpas, men 

ökar när nordisk marginalel och lokal fjärrvärme undersöks. När nordisk marginalel tillämpas ökar 

växthusgasutsläppen för Energiklass B jämfört med Energiklass D och Energiklass C för byggnad 

B1 och för B2 ökar växthusgasutsläppen jämfört med Energiklass C (se Figur 21 och Figur 22). 

Anledningen till att växthusgasutsläppen avseende nordisk marginalel är lägre för Energiklass B 

än för Energiklass D för byggnad B2, men inte för byggnad B1, är att energiprestandan för 

Energiklass D för B2 är något sämre. Det resulterar i högre uppvärmningsbehov och utsläpp av 

växthusgaser. Vilka faktorer för växthusgasutsläpp som tillämpas vid analys är därmed av stor 

betydelse.  
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Tabell 22 visar primärenergianvändningen och växthusgasutsläppen för B1 respektive B2 för de olika fallen som 

studerats.  

 B1 B2 

 PE 

[MWh/år] 

VUmix
1  

[ton CO2e/år] 

VUmarginal
2 

[ton CO2e/år] 

PE 

[MWh/år] 

VUmix 

[ton CO2e/år] 

VUmarginal 

[ton CO2e/år] 

Referens 22 18 20 26 22 25 

Optimum 20 16 18 23 18 21 

Energiklass D 17 12 14 23 17 20 

Energiklass C 15 10 12 19 14 16 

Energiklass B 29 6 15 39 8 20 

Energiklass A x x x x x x 

NNE21 x x x x x x 
1Nordisk elmix och lokal fjärrvärme, 2Nordisk marginalel och lokal fjärrvärme.  PE=Primärenergi för el och 

fjärrvärme, VU=Växthusgasutsläpp, x=inget resultat. 

 

Figur 21 illustrerar förändringen av primärenergi och växthusgasutsläpp i procent för B1 för de olika fallen som 

studerats. Negativt värde innebär en minskning och positivt värde en ökning för de olika miljövärdena. 
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Figur 22 illustrerar förändringen av primärenergi och växthusgasutsläpp i procent för B2 för de olika fallen som 

studerats. Negativt värde innebär en minskning och positivt värde en ökning för de olika miljövärdena.  

5.5 Känslighetsanalys 

I nedanstående kapitel presenteras och analyseras genomförda känslighetsanalyser för 

fjärrvärmepris, kalkylränta, FTX-kostnad samt energibesparingsmål på 20–70 %.  

5.5.1 Fjärrvärmepris 

Figur 23 och Figur 24 visar hur LCC för de olika fallen ändras när fjärrvärmepriserna ändras för 

byggnad B1 respektive B2. Livscykelkostnaden ökar med ökat fjärrvärmepris för samtliga 

studerade fall för både B1 och B2, vilket är logiskt eftersom alla andra parametrar är oförändrade. 

Ju lägre uppvärmningsbehovet är desto mindre påverkan får förändringen av fjärrvärmepriset på 

total LCC. Det beror på att fjärrvärmeanvändningen minskar och därmed utgör en mindre andel 

av LCC. Fjärrvärmekostnaden påverkar därför mest i referensfallet och minst för Energiklass B. 

Ett högre fjärrvärmepris bör göra bergvärmepumpar mer fördelaktiga, men inte ens för en ökning 

av fjärrvärmepriset med 40 % blev bergvärme optimalt. Fjärrvärme valdes därmed som optimalt 

värmesystem i samtliga fall.  
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Figur 23 visar LCC för olika fjärrvärmepriser för samtliga studerade fall för byggnad B1. 

Figur 24 visar LCC för olika fjärrvärmepriser för samtliga studerade fall för byggnad B2. 

I Tabell 1 i Bilaga VI visas LCC, procentuell förändring av LCC, energiprestanda och åtgärder för 

samtliga fall för byggnad B1. Energiprestanda och optimala åtgärder förblir desamma förutom för 

Energiklass D där tilläggsisoleringen av bottenplattan ökar med ökat fjärrvärmepris. Det beror på 

att ett högre fjärrvärmepris ger en högre driftkostnad för byggnaden, vilket gör det lönsamt att 

isolera mer för att sänka energianvändningen. I och med den tjockare tilläggsisoleringen förbättras 

också energiprestandan med ökat fjärrvärmepris.  

I Tabell 2 i Bilaga VI visas LCC, procentuell förändring av LCC, energiprestanda och åtgärder för 

samtliga fall för byggnad B2. För B2 sker en förändring av energirenoveringsstrategin för 

Energiklass D och Energiklass B. Ju högre fjärrvärmepris desto tjockare isolering av vind och 

snedtak blir optimalt för Energiklass D. Det beror på att ett högre fjärrvärmepris ger en högre 
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driftkostnad för byggnaden, vilket gör det lönsamt att isolera mer för att sänka 

energianvändningen. I och med den tjockare tilläggsisoleringen förbättras också energiprestandan 

med ökat fjärrvärmepris. För Energiklass B ändras energirenoveringsstrategin för en ökning av 

fjärrvärmepriset med 40 %. Det är isolering av bottenplattan som minskar med 2 cm samtidigt som 

isolering av ytterväggens insida ökar med 2 cm. Energianvändningen är 43 kWh lägre för fallet 

med 40 % än 20 %, något som dock inte påverkar energiprestandan. Det är därmed lite dyrare att 

tilläggsisolera 2 cm insida yttervägg, men det sparar lite mer energi per år (43 kWh), än 2 cm 

isolering av bottenplattan. Det högre energipriset gör det till ett lönsamt byte. 

Att den optimala strategin för Energiklass D förändras för både B1 och B2 bör bero på att dess 

energiprestanda ligger under kravet för energiklassen, vilket ger mer utrymme att byta ut, lägga 

till eller ta bort åtgärder på ett sätt som kan förändra energiprestandan. Det kan förklara varför 

förändringar sker för Energiklass D, medan lösningen i stort är oförändrad för Energiklass C och 

B vars energiprestanda precis uppfyller kraven. 

5.5.2 Kalkylränta 

Figur 25 och Figur 26 visar hur LCC för de olika fallen ändras när kalkylräntan ändras för B1 

respektive B2. En högre kalkylränta innebär att framtida kostnader diskonteras i större 

utsträckning, vilket ger lägre LCC. När kalkylräntan förändras påverkas nuvärdet av driftkostnader 

och framtida investeringskostnader för åtgärder som fönsterbyte och byte av FTX-aggregat, 

eftersom dessa har en kortare livslängd än den studerade 50-årsperioden. Ju fler åtgärder som 

genomförs desto lägre blir energianvändningen och därmed framtida driftkostnader. Därför 

påverkar en ökad kalkylränta LCC i mindre utsträckning för en lägre energianvändning. Det gäller 

dock inte för Energiklass B, vilket beror på att en investering i FTX-ventilation krävs. FTX-

aggregat behöver bytas var tjugonde år och ger upphov till kostnader för filterbyte och el. 

 

Figur 25 visar LCC för olika kalkylräntor för samtliga studerade fall för byggnad B1. 6 % representerar den 

ursprungliga kalkylräntan. 



   
 

59 
 

 

Figur 26 visar LCC för olika kalkylräntor för samtliga studerade fall för byggnad B1. 6 % representerar den 

ursprungliga kalkylräntan. 

I Tabell 3 och Tabell 4 i Bilaga VI redovisas LCC, procentuell förändring av LCC, energiprestanda 

och åtgärder för samtliga fall för byggnad B1 respektive B2. För båda byggnaderna ändras 

energirenoveringsstrategin endast för Energiklass D. För B1 minskar tilläggsisoleringen av 

bottenplattan när kalkylräntan ökar samtidigt som energiprestandan försämras. En högre 

kalkylränta gör det mindre lönsamt att energirenovera eftersom framtida driftkostnader diskonteras 

i större utsträckning. Det är troligtvis anledningen till att isolertjockleken minskar för en högre 

kalkylränta. För B2 kan samma resonemang föras, men där är det vind/snedtaksisoleringen för 

Energiklass D som minskar med ökad kalkylränta. Att det är för Energiklass D som den optimala 

strategin förändras bör bero på att dess energiprestanda ligger under kravet för energiklassen, 

vilket ger mer utrymme att byta ut, lägga till eller ta bort åtgärder på ett sätt som kan förändra 

energiprestandan. 

För fallen med Energiklass C och Energiklass B uppfylls för samtliga fall precis den 

energiprestanda som energiklassen kräver. Det ger inget utrymme att minska omfattningen av 

åtgärderna, vilket troligtvis är anledningen till att energirenoveringsstrategin inte förändras med 

ökad kalkylränta. När kalkylräntan minskar från ursprungsräntan på 6 % ändras inte heller 

åtgärderna för Energiklass C och Energiklass B. Anledningen till det är troligtvis att det trots den 

lägre kalkylräntan inte blir lönsamt att tilläggsisolera ytterligare, även om det skulle reducera 

framtida driftkostnader, för att det ska vara optimalt ur ett LCC-perspektiv. Det bör gälla särskilt 

för byggnad B1 och Energiklass B där maximal tilläggsisolering väljs för bottenplatta, vind och 

insida yttervägg. Skulle ytterligare isolering tillämpas skulle det vara på ytterväggens utsida, vilket 

är väldigt dyrt.  
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5.5.3 Kostnad FTX 

Installation av lägenhetsbaserade FTX-aggregat tillämpades ej som en åtgärd för att uppnå 

optimum, Energiklass D eller Energiklass C för varken byggnad B1 eller B2, även om 

installationskostnaden reducerades med upp till 50 %. FTX ingick i energirenoveringsstrategin för 

att uppnå Energiklass B för samtliga kostnadsförändringar, med ändrad LCC som följd, utan att 

de kostnadsoptimala åtgärderna förändrades (se Tabell 23 och Tabell 24). Eftersom 

energirenoveringsstrategin förblev oförändrad för de olika FTX-kostnaderna som undersöktes 

förändrades inte heller energianvändningen och samma energiprestanda på 64 kWh/m2Atemp 

erhölls. Även när priset för FTX-installationen ökade med 10 % respektive 20 % visade det sig att 

det var en optimal åtgärd att implementera för att uppnå Energiklass B för båda byggnaderna. 

Minskad kostnad för FTX-installation gav en lägre LCC och en ökad kostnad en högre LCC. Det 

optimala värmesystemet förblev fjärrvärme för samtliga fall när känslighetsanalys för FTX-

kostnad utfördes. 

Tabell 23 visar den procentuella kostnadsförändringen av FTX-installation samt vilken LCC som erhölls för 

byggnad B1 och hur stor förändring av LCC det innebär. Positivt tecken för procentuell förändring av LCC innebär 

en ökning jämfört med utgångsläget och ett negativt tecken en minskning. Även energiprestanda och 

energirenoveringsåtgärderna redovisas. 

B1 – Energiklass B 

Energiprestanda samtliga fall 

[kWh/m2Atemp] 
64  

Åtgärder samtliga fall F1, G42, V42, IY42, FTX  

Pris FTX LCC [kSEK] Förändring i LCC [%] 

-50 % 4 058 -11,0 

-40 % 4 155 -8,9 

-30 % 4 252 -6,7 

-20 % 4 349 -4,6 

-10 % 4 446 -2,5 

Referenskostnad 4 560 0 

+10 % 4 640 +1,8 

+20 % 4 737 +3,9 

Åtgärderna förklaras i Tabell 15. Siffran efter respektive isoleringsåtgärd representerar antal isolerade centimetrar. 

Vid fönsterbyte sker tätning av fönster automatiskt. 
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Tabell 24 visar den procentuella kostnadsförändringen av FTX-installation samt vilken LCC som erhölls för 

byggnad B2 och hur stor förändring av LCC det innebär. Positivt tecken för procentuell förändring av LCC innebär 

en ökning jämfört med utgångsläget och ett negativt tecken en minskning. Även energiprestanda och 

energirenoveringsåtgärderna redovisas. 

B2 – Energiklass B 

Energiprestanda samtliga fall 

[kWh/m2Atemp] 
64  

Åtgärder samtliga fall F1, G30, V30, IY18, FTX  

Pris FTX LCC [kSEK] Förändring i LCC [%] 

-50 % 4 651 -12,5 

-40 % 4 781 -10,1 

-30 % 4 910 -7,5 

-20 % 5 039 -5,2 

-10 % 5 168 -2,8 

Referenskostnad 5 316 0 

+10 % 5 427 +2,1 

+20 %                                              5 556 +4,5 

Åtgärderna förklaras i Tabell 15. Siffran efter respektive isoleringsåtgärd representerar antal isolerade centimetrar. 

Vid fönsterbyte sker tätning av fönster automatiskt. 

5.5.4 Olika energibesparingsmåls påverkan på den optimala lösningen 

I Tabell 25 och Tabell 26 har olika energibesparingsmål lagts till i den optimala 

lösningen. De energibesparingsmål som undersöks är en minskning av den totala 

energianvändningen på 20–70 % för respektive byggnad. Fjärrvärme är fortsatt det värmesystem 

som är optimalt för båda byggnaderna och tilläggsisolering av ytterväggens utsida väljs inte i något 

fall. Generellt kan sägas att vindsisolering är den mest kostnadseffektiva tilläggsisoleringen 

oavsett byggnad, eftersom det är den första tilläggsisoleringen som väljs. För att uppnå en 

minskning på 30 % väljs isolering av bottenplattan istället för vindsisolering för båda byggnaderna. 

Det visar att vindsisolering är mer kostnadseffektivt, men att det inte räcker för att nå 

energibesparingen på 30 %. Isolering av bottenplattan har därmed större potential att minska 

transmissionsförlusterna än vindsisolering, vilket beror på att bottenplattans U-värde från början 

är sämre. 

Lägre isoleringstjocklek för respektive isoleringsåtgärd krävs för att uppnå både Boverkets 

energiklasser och energibesparingsmålen för byggnad B2 jämfört med B1, troligtvis eftersom B2 

har en bättre energiprestanda som utgångspunkt. Det beror till stor del på att den uppvärmda 

volymen per golvarea är mindre för B2 än B1 tack vare den lägre takhöjden på den uppvärmda 

vinden. Kvoten mellan fönsterarea och uppvärmd volym är även större för B2 jämfört med B1, 

vilket innebär att mer gratisenergi från solen per volymsenhet tillgodoses B2 jämfört med B1. Det 

kan vara ytterligare en anledning till att energiprestandan är bättre för B2. 
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Resultatet visar att FTX blir lönsamt för en lägre procentuell energiminskning i B2 än B1. För B1 

väljs isolering av ytterväggens insida före FTX. Isolering av insida yttervägg väljs när 

energianvändningen minskar med cirka 45 % (Energiklass C) och FTX först vid en minskning på  

60 %. För B2 väljs FTX istället före isolering av ytterväggens insida. FTX implementeras vid 50 % 

energiminskning och isolering av insidans yttervägg vid cirka 57 % minskning (Energiklass B). 

Det beror troligtvis på att en viss procentuell minskning i B2, jämfört med B1, innebär en större 

minskning räknat i kWh och att isoleringsåtgärderna inte är tillräckliga för att uppnå den önskade 

energibesparingen. 

En energibesparing på 70 % innebär en lägre reduktion av byggnadens energianvändning än vad 

som krävs för att uppnå NNE21 och Energiklass A, men går ej att uppnå med de implementerade 

energirenoveringsåtgärderna i OPERA för varken B1 eller B2. Den största energibesparing som 

uppnås i de studerade fallen är 62,5 % för B1, vilket sker för Energiklass B. För B2 är den största 

besparingen 60 %. FTX och F1 väljs i båda fallen. De isoleringsåtgärder som väljs är isolering av 

vind, bottenplatta och ytterväggens insida. För energibesparingsmålet på 60 % i B2 krävs inte full 

isolering, vilket visar att det vore möjligt att sänka energianvändningen ytterligare genom att utöka 

tjockleken på tilläggsisoleringen. För B1 däremot skulle nya åtgärder behövas för en större 

energiminskning än den på 62,5 %, eftersom maximal tjocklek tillämpas för de valda 

tilläggsisoleringarna. 

Tabell 25 visar resultatet för energibesparingsmål på 20–70 % för byggnad B1 jämfört med energiklasserna. LCC, 

energianvändning, energiprestanda, procentuell energibesparing, implementerade åtgärder samt valt värmesystem 

redovisas. Den totala energianvändningen består av energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. 

B1 

Fall LCCtot 

[kSEK] 

Total energi-

användning 

[MWh/år] 

Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp, år] 

Energi- 

besparing 

[%] 

Åtgärder Värme-

system 

Referens 2 945 133 154   Fjv 

Optimum 2 874 115 134 13,3 F1 Fjv 

20 % 2 984 106 123 20,1 F1, V42 Fjv 

30 % 3 185 87 101 34,5 F1, G18 Fjv 

Energiklass D 3 185 87 101 34,5 F1, G18 Fjv 

40 % 3 269 80 93 40,1 F1, V20, G22 Fjv 

Energiklass C 3 535 73 85 45,3 F1, V16, G22, 

IY14 

Fjv 

50 % 3 610 66 78 50,0 F1, V34, G38, 

IY28 

Fjv 

60 % 4 462 53 54 60,0 F1, V26, G32, 

IY22, FTX 

Fjv 

Energiklass B 4 560 50 64 62,5 F1, V42, G42, 

IY42, FTX 

Fjv 

70 % x x x x x x 

Åtgärderna förklaras i Tabell 15. Siffran efter respektive isoleringsåtgärd representerar antal isolerade centimetrar. 

Vid fönsterbyte sker tätning av fönster automatiskt. x=inget resultat. 

  



   
 

63 
 

Tabell 26 visar resultatet för energibesparingsmål på 20–70 % för byggnad B2 jämfört med energiklasserna. LCC, 

energianvändning, energiprestanda, procentuell energibesparing, implementerade åtgärder samt valt värmesystem 

redovisas. Den totala energianvändningen består av energi för uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. 

B2 

Fall LCCtot 

[kSEK] 

Total energi-

användning 

[MWh/år] 

Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp, år] 

Energi- 

besparing 

[%] 

Åtgärder Värme-

system 

Referens 3 511 162 136 x x Fjv 

Optimum 3 420 137  115 15,5 F1 Fjv 

20 % 3 493 129 109 20,1 F1, V14 Fjv 

Energiklass D 3 493 129 109 20,1 F1, V14 Fjv 

30 % 3 733 110 93 32,0 F1, G18 Fjv 

Energiklass C 3 813 100 85 38,0 F1, V20, G22 Fjv 

40 % 3 847 97 82 40,0 F1, V34, G32 Fjv 

50 % 4 982 81 74 50,0 F1, V14, G18, 

FTX 

Fjv 

Energiklass B 5 316 69 64 57,3 F1, V30, G30, 

IY18, FTX 

Fjv 

60 % 5 565 65 60 60,0 F1, V36, G38, 

IY28, FTX 

Fjv 

70 % x x x x x x 

Åtgärderna förklaras i Tabell 15. Siffran efter respektive isoleringsåtgärd representerar antal isolerade centimetrar. 

Vid fönsterbyte sker tätning av fönster automatiskt. x=inget resultat.  
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6 Diskussion 

Nedan diskuteras vikten av ett vidgat systemperspektiv, examensarbetets resultat, begränsningar 

och felkällor samt vad som kan undersökas i framtida studier. 

6.1 Energieffektivisering med ett vidgat systemperspektiv  

Att minska energianvändningen i byggnader är en viktig del för att nå nationella och internationella 

energimål. Att energianvändningen minskar behöver dock inte betyda att byggnaden blir mer 

hållbar. I hållbarhetsbegreppet ingår mycket mer än så. Till exempel bör den sociala hållbarheten 

beaktas, vilket är särskilt viktigt för miljonprogramsbyggnader som ofta är belägna i områden med 

lägre socioekonomisk status. Johansson et al. (2017) lyfter det som en viktig aspekt att ta hänsyn 

till vid renovering. Detta stärks även av IVL (2017) som poängterar att de boendes ekonomi bör 

tas hänsyn till.  Att endast ta hänsyn till vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt att uppnå vid 

energirenovering från fastighetsägarens sida är därmed ej att rekommendera, utan systemgränsen 

bör vidgas och påföljden av renoveringen för de boende tas med i beslutsfattandet. Värt att nämna 

är att höjning av hyran ej får ske om inte lägenhetsstandarden ökar vid renovering (IVL, 2017).  

Fram till årsskiftet 2018/2019 kunde fastighetsägare i ekonomiskt utsatta områden söka stöd från 

staten för renovering och energieffektivisering (Boverket, 2019c). En del av stödet gick till 

hyresgästerna, vilket var ett sätt att ta hänsyn till boendes ekonomi vid energirenovering. 

Även på byggnadsnivå är det viktigt att ta hänsyn till andra aspekter än enbart energianvändning 

och livscykelkostnad. En byggnads hållbarhet avgörs också av den upplevda komforten för de 

boende. Att inomhusklimat är viktigt att ta hänsyn till poängteras av La Fleur, Rohdin & Moshfegh 

(2018), och är något som inte beaktats i det här arbetet. Ett exempel är att höga g-värden ger mer 

gratisenergi från solen, vilket minskar det externa energibehovet, men kan också ge ett dåligt 

inomhusklimat i form av övertemperaturer på sommaren. Problemet med övertemperaturer kan 

avhjälpas med vädring och solavskärmningsskydd. Ett annat exempel på hur åtgärder påverkar 

andra faktorer än enbart energianvändning är att självdragsventilerade hus ofta upplevs ha ett dåligt 

inomhusklimat till exempel på grund av drag och underventilation på sommaren 

(Energimyndigheten, 2011). Ett byte till FTX kan därmed inte bara sänka energianvändningen, 

utan även förbättra den termiska komforten för de boende.  
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Den ekonomiska hållbarheten är huvudfokus i det här examensarbetet, men för att även ta hänsyn 

till den ekologiska hållbarheten undersöktes också primärenergianvändning och utsläpp av 

växthusgaser. Applikation av detta systemperspektiv anses vara av stor vikt eftersom en reduktion 

av en byggnads energianvändning nödvändigtvis inte leder till minskad klimatpåverkan i stort. Det 

blev tydligt när FTX-system implementerades. Användningen av primärenergifaktorer visade här 

att den energi som krävs i hela försörjningskedjan, från utvinning via energibärare till distribution, 

ökar även om byggnadens energianvändning minskar. Detsamma gäller växthusgasutsläppen. Det 

beror på att den ökade elanvändningen belastar det nordiska elsystemet; Den el som används i 

byggnaden hade kunnat ersätta el på marginalen, vilket är kolkondens som både kräver mycket 

energi i försörjningskedjan samt ger upphov till stora koldioxidutsläpp. Värt att nämna är att val 

av faktorer för primärenergi och växthusgasutsläpp har stor påverkan på resultatet. För fjärrvärme 

är det dock naturligt att använda lokala miljövärden, eftersom värmemarknader är avskilda från 

varandra. Elhandeln via Nord Pool gör elmarknaden integrerad och motiverar valet att nordiska 

värden för el tillämpades.  

Klimatpåverkan från produktion och transport av de implementerade energieffektiviserings-

åtgärderna är något som inte tagits hänsyn till i examensarbetet. Enligt en studie av Levy et al. 

(2018) är klimatpåverkan från transport och produktion av isoleringsmaterial försumbar i 

jämförelse med klimatfördelarna med att tilläggsisolera byggnader. Därför anses avgränsningen 

inte påverka resultatet nämnvärt.  

6.2 Resultat 

LCC-optimeringen i det här examensarbetet sker med fokus på byggnadens energibehov, vilket 

diskuterats ovan. Utifrån det erhölls optimala energirenoveringsstrategier för en minimering av 

LCC och för olika energiklasser. Resultatet visade att fönsterbyte, vindsisolering och isolering av 

bottenplatta är de mest kostnadseffektiva isoleringsåtgärderna, vilket stärks av att det är vanligt 

förekommande åtgärder vid renovering av miljonprogramsbyggnader i praktiken. I en studie där 

pågående och färdigställda renoveringar av miljonprogramsbyggnader inventerades visade sig 

tilläggsisolering av vindbjälklag och grundbalk vara mest kostnadseffektiva (Janson et al., 2008). 

Tilläggsisolering av ytterväggens utsida är en åtgärd som är vanligt förekommande i verkligheten, 

men som inte ansågs vara en optimal åtgärd i detta examensarbete. En anledning är att 

tilläggsisolering av ytterväggens insida inte anses vara praktiskt genomförbar eftersom 

byggnadens boyta minskar och att man därför väljer att tilläggsisolera ytterväggens utsida istället, 

även om det är betydligt mer kostsamt. Eftersom denna aspekt ej tagits hänsyn till i OPERA 

appliceras tilläggsisolering på ytterväggens insida istället för utsida eftersom det är mer 

kostnadseffektivt. Utöver de energieffektiviseringsåtgärder som undersökts i det här 

examensarbetet finns det flertalet andra åtgärder som är vanligt förekommande vid 

energirenovering av flerbostadshus från miljonprogrammet, listade av Janson et al. (2008), 

exempelvis installation av frånluftsvärmepump, solvärme och solel, återvinning av spillvärme, 

individuell debitering och mätning av tappvarmvatten samt snålspolande armaturer och blandare. 

Exempel på andra åtgärder som applicerats vid renovering är byte av belysningsarmaturer i 

kombination med närvarostyrning (Penttilä, 2015). Vissa av dessa åtgärder skulle kunna vara mer 

kostnadseffektiva än de som tillämpats i examensarbetet, men de undersöks inte närmare.  
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De två värmesystemen som var fokus för studien var fjärrvärme och bergvärme. Det blev en 

intressant avvägning mellan installations- och driftkostnad när det fördelaktiga värmesystemet 

optimerades fram eftersom bergvärme, tvärtemot fjärrvärme, har en hög installationskostnad och 

låg driftkostnad. Byggnaderna i fallstudien är redan uppkopplade på fjärrvärmenätet, vilket 

resulterar i en lägre kostnad för fjärrvärme och ökar dess fördelaktighet jämfört med bergvärme. 

Bergvärme har även stora osäkerheter kopplade till installationskostnaden eftersom yttre faktorer 

så som vilken bergart det är i marken och hur djupt man behöver borra för att nå önskad 

värmeeffekt varierar. Att bergvärme inte blev valt även när kravet på reduktion av 

energianvändning var låg i kombination med ökat fjärrvärmepris stärker dock att fjärrvärme i detta 

fall är det optimala valet av värmesystem. Även när känslighetsanalyser genomfördes förändrades 

inte valet av värmesystem, vilket stärker antagandet att fjärrvärme är det optimala värmesystemet 

för de studerade byggnaderna eftersom förändring av yttre faktorer inte påverkade resultatet. 

 

Resultatet visar att det finns lönsamhet i att energirenovera byggnaderna. Även om 

investeringskostnaden kan anses vara hög kan implementering av effektiviseringsåtgärder leda till 

en kostnadsbesparing på lång sikt. Hur stor energibesparing som är ekonomiskt lönsam varierar 

något beroende på byggnad. I den här fallstudien beror skillnader på att den ena byggnaden har 

kallvind och den andra uppvärmd vind, vilket ger olika förutsättningar. I övrigt är byggnadernas 

klimatskal lika. Vindsvåningen i B2 gör att byggnaden har lägre uppvärmd volym per golvarea, 

vilket ger ett fördelaktigt utslag när energiprestanda räknas ut. Det gör att B2 lättare når de olika 

energiklasserna med mindre omfattande renovering. I det fall som blev lönsamt för B1 skedde en 

energiminskning med cirka 13 % med hjälp av fönsterbyte. För byggnad B2 var det ekonomiskt 

lönsamt att tilläggsisolera vinden 14 cm utöver fönsterbytet, vilket gav en reduktion av byggnadens 

energianvändning med ungefär 20 %.  

 

Enligt IVL (2017) kan inte miljonprogramsbyggnader renoveras med lönsamhet för 

energiminskningar över 40–50 %, medan endast 13 respektive 20 % är en lönsam 

energiminskning för de studerade byggnaderna. Generellt använder byggnader från 

miljonprogrammet 150–200 kWh/m2 enligt Myhren et al. (2018), medan byggnaderna i den här 

fallstudien använder 168 kWh/m2 respektive 148 kWh/m2 vilket indikerar att de är representativa. 

Värt att nämna är att ett begränsat antal åtgärder undersöktes i detta examensarbete samt att 

uppvärmning varit i fokus. Ifall systemgränsen utvidgas till att innefatta även andra åtgärder, så 

som beteendeförändring hos boende, samt inkludera optimering av fastighetsel genom att 

exempelvis undersöka installation av solceller, byte av belysningsarmaturer och installation av 

närvarostyrning kan troligen den ekonomiskt lönsamma energirenoveringen utökas och komma 

närmare de siffror som IVL (2017) beskriver. Vidare ligger fjärrvärmetaxan i Linköping under 

medelvärdet i landet enligt Energiföretagen (2018), vilket innebär att driftkostnaden för 

byggnaderna blir relativt låg. Därmed skulle det kunna vara mindre lönsamt att energirenovera i 

Linköping jämfört med i andra delar av landet. 

  



   
 

67 
 

6.3 Begränsningar, avgränsning, felkällor i resultatet 

De optimala energirenoveringsstrategierna är begränsade till de åtgärder som är implementerade i 

OPERA. En kombination av värmesystem skulle i praktiken kunna installeras, men det är något 

som programmet inte kan hantera. Detsamma gäller implementeringen av andra värmesystem, så 

som luftvärmepump, som i praktiken är en möjlighet. OPERA kan endast undersöka fjärrvärme, 

bergvärme, pelletspanna och direktverkande el. De två sistnämnda ansågs inte aktuella i den här 

fallstudien. En annan begränsning i OPERA är att om FTX-ventilation väljs som en åtgärd kan 

inte tätning utföras. Det leder till att tätningseffekterna av ett fönsterbyte försummas när FTX-

ventilation tillämpas. Angående fönster kan OPERA endast hantera byte till likadana fönster i alla 

väderstreck, medan det i praktiken skulle gå att exempelvis byta till fönster med bättre g-värde 

mot söder. Det går också endast att undersöka tre olika fönstertyper och därmed tre olika 

uppsättningar av kostnad, U-värde och g-värde, medan det i verkligheten finns många olika 

fönstertyper att välja bland. Resultatet påverkas därmed av vilka fönster som väljs ut som indata. 

Det finns många typer av isolering, men OPERA kan enbart hantera en per byggnadskomponent, 

vilket gör att en specifik typ av isolering måste väljas. I OPERA valdes en maximal 

isoleringstjocklek på 42 cm och isoleringssteg på 2 cm. Detta gör dels att en tjockare isolering inte 

kan väljas även om det skulle vara optimalt och dels att den optimala isoleringstjockleken inte är 

exakt. I verkligheten finns också begränsningar för vad som kan tillåtas vid renovering. Troligt är 

att det finns en större begränsning från fastighetsägarens sida i fråga om tilläggsisolering av insida 

yttervägg, på grund av minskning av boytan, än för till exempel vindsisolering. I OPERA gäller 

dock maximal isoleringstjocklek på 42 cm för alla byggnadskomponenter. Även golvisolering vid 

platta på mark har troligtvis större begränsningar än vindsisolering i praktiken eftersom takhöjden 

minskar med ökad isoleringstjocklek. En annan viktig aspekt som kan påverka åtgärdernas 

genomförbarhet, men som inte tas hänsyn till, är fuktrisken vid tilläggsisolering av 

byggnadskomponenter samt vid byte och tätning av fönster (Janson et al., 2008). 

En annan begränsning i OPERA är att byggnadens energianvändning, som ligger till grund för 

optimeringen, beräknas på ett förenklat sätt. Året delas in i 12 tidssteg med en viss utetemperatur. 

Det skiljer sig från byggnadssimuleringsverktyg, som exempelvis IDA ICE, som kan genomföra 

mer dynamiska energisimuleringar och därmed få ett mer noggrant resultat. I en studie av Milić et 

al. (2018) undersöktes OPERA:s resultat i förhållande till IDA ICE för tre byggnader och en 

maximal skillnad på 11 % i årlig energianvändning och 8 % i dimensionerande effektbehov erhölls. 

Påverkan på LCC uppskattades vara max 8 %. Denna studie ger därmed en indikation på OPERA:s 

validitet gentemot andra programvaror trots sin förenklade beräkningsmetodik.  

Under byggnadens livscykel kommer energipriserna i verkligheten att förändras. På grund av 

svårigheter att uppskatta framtida energipriser och implementera dem i OPERA tillämpades 

dagens energipriser för hela den studerade perioden. För att kompensera för den begränsningen 

och se hur val av energipriser påverkar resultatet utfördes en känslighetsanalys där fjärrvärmepriset 

förändrades. Det visade att resultatet är robust gällande ändrade fjärrvärmepriser. Elpriserna 

kommer troligtvis att öka i framtiden (IEA, 2018). Därför kommer sannolikt bergvärmepump att 

bli än mindre lönsamt, beroende på fjärrvärmeprisernas ökning i relation till elpriserna. Även FTX 

skulle i så fall bli ett ännu mer kostsamt alternativ.  
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Det är inte bara begränsningar i OPERA som styr utgången av optimeringen, utan också de val 

användaren gör och den indata som används. Olika parametrar som påverkar är uppskattade 

verkningsgrader, kostnader och livslängder samt indata till energiberäkningarna som 

materialegenskaper, byggnadsgeometrier och temperaturer. Ett exempel är kalkylräntan som sattes 

till 6 %. Känslighetsanalyser visar dock att en förändring av kalkylräntan inte påverkar resultatet 

nämnvärt. Samma åtgärder blir lönsamma med skillnaden att isoleringstjockleken förändras med 

några få centimeter i vissa fall. Att den optimala energirenoveringsstrategin till mestadels förblir 

oförändrad anses vara en indikation på resultatets robusthet.  

Åtgärdernas kostnader har behövt anpassas efter OPERA:s beräkningsmetodik. Linjära samband 

har behövt antas för exempelvis hur kostnaderna ökar med ökad isoler ingstjocklek och hur 

värmesystemens kostnad ökar med ökad effekt, vilket är en förenkling av verkligheten. Som 

exempel kan nämnas att leverantörer erbjuder värmepumpar med ett fåtal effekter och 

kostnadsfunktionen skulle därmed egentligen behövt vara en trappfunktion för att spegla verkliga 

förhållanden. 

I många fall har generella värden använts, till exempel gällande tappvarmvatten, vädring samt 

internt genererad värme från hushållsel och personer, vilket gör resultatet mindre specifikt. En 

fördel med att använda schablonvärden för brukarindata är dock att resultatet inte påverkas av att 

hyresgäster flyttar samt att resultatet blir mer generellt.  

Fastighetselen som adderats till byggnadernas energianvändning kommer från energideklarationer 

från 2019. Mätpunkterna som fastighetselen baseras på täcker flera byggnader och elen har sedan 

fördelats efter uppvärmd golvarea. Enligt Energi- och klimatrådgivningen (2015) brukar 

fastighetselen ligga mellan 5 och 55 kWh/m2, där äldre självdragsventilerade byggnader ligger i 

den nedre delen av spannet. Appliceras 5 kWh/m2 blir fastighetselen cirka dubbelt så hög som den 

enligt energideklarationerna. Eftersom fastighetselen i vilket fall utgör en mycket liten del av 

energibehovet påverkar troligtvis inte denna felkälla resultatet nämnvärt. Noggrannare resultat 

hade kunnat erhållas om byggnaderna hade varit installerade med individuella elmätare. 

Ett val som gjordes i examensarbetet var att undersöka ett lägenhetsbaserat FTX-system. Det 

gjordes eftersom kostnader per lägenhet kunde erhållas från fastighetsägaren. Om FTX skulle 

installeras i hela byggnaderna är det dock möjligt att ett centralt aggregat installeras per byggnad, 

vilket kan innebära en lägre kostnad än den som använts i examensarbetet. Kostnaden för FTX 

undersöktes dock i en känslighetsanalys som visade att även vid en halvering av kostnaderna blir 

inte FTX lönsamt förrän när Energiklass B ska uppnås. Det är en indikation på resultatets robusthet 

samt att ett centralt FTX-system inte skulle vara en optimal åtgärd när lägre energibesparingar ska 

uppnås. FTX-ventilation implementerades för Energiklass B även när priset ökade, vilket även det 

är en indikation på resultatets robusthet. 

En annan begränsning i examensarbetet var att kompletta ritningar för de aktuella byggnaderna 

inte kunde erhållas. Därmed användes ritningar från andra byggnader i området, delvis sådana med 

samma byggår och delvis sådana som byggts något tidigare. Byggnationen i området skedde i 

enlighet med miljonprogrammets grundidé, att bygga många likadana byggnader för att hålla 

kostnaderna nere, vilket gör att ritningarna troligtvis stämmer till stor del. Idealt hade ritningar för 
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de aktuella byggnaderna använts. Ett annat problem som uppstår när snart 50 år gamla ritningar 

används är att ihopsjunkna isoleringsskikt, fukt och sprickor i konstruktionen försämrar 

klimatskalets prestanda jämfört med nyskick, vilket gör att klimatskalets prestanda överskattas när 

ritningarna används. I byggnaderna identifierades exempelvis att vindsisoleringen var i dåligt 

skick. Tilläggsisolering och andra energieffektiviseringsåtgärder kan därmed få en större påverkan 

på byggnadens energianvändning än vad resultatet visar. Energirenoveringen skulle därmed kunna 

vara mer lönsam i verkligheten. 

6.4 Vidare studier 

I programvaran OPERA kan olika geografiska platser undersökas genom att applicera 

temperaturdata och energipriser för andra städer. Det kan genomföras som en användbar 

känslighetsanalys för att undersöka om olika åtgärder är mer fördelaktiga än andra i olika delar av 

landet samt för att se hur robust resultatet som tagits fram är. Det är sannolikt att ju längre norrut 

byggnaden är placerad desto mer ekonomiskt lönsamt blir det att minska en byggnads 

energianvändning. Med tanke på miljonprogrammets stora bestånd och geografiska spridning 

anses detta vara av intresse för framtida studier. Miljonprogramsbyggnader med annan 

byggnadskonstruktion, exempelvis puts, kan även undersökas. 

I vidare studier bör systemgränsen utvidgas så att fler åtgärder och alternativa värmesystem 

inkluderas samt att fastighetselen optimeras och inte enbart uppvärmningsbehovet, med avseende 

att stärka resultatet och öka dess transparens. För att genomföra detta behöver dock andra verktyg 

än OPERA tillämpas. Även känslighetsanalys för samtliga energipriser som är fokus för studien, 

samt deras förändring över tid, bör genomföras.  
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7 Slutsats 

Byggnaderna som undersökts i examensarbetet är två flerbostadshus från miljonprogrammet 

belägna i Linköping. Deras nuvarande livscykelkostnad (LCC) och årliga energianvändning är 

2 945 kSEK och 133 MWh för byggnaden med kallvind och 3 511 kSEK och 162 MWh för 

byggnaden med uppvärmd vind. LCC-optimering visar att livscykelkostnaden kan minskas med 

cirka 70 kSEK respektive 90 kSEK. Den optimala lösningen innebär fönsterbyte från fönster med 

U=3,0 W/m2°C till fönster med U=1,5 W/m2°C och ger en minskning av energianvändningen med 

13 % respektive 15 %. 

Energiklass D kan uppnås för en ökning av LCC med 240 kSEK för byggnaden med kallvind och 

för en minskning av LCC med 18 kSEK för byggnaden med uppvärmd vind. Energiklass C kan 

uppnås för en ökning av LCC med 300 – 590 kSEK och Energiklass B för en ökning med 

1 610 – 1 800 kSEK. Energiklass A samt framtida krav på NNE (55 kWh/m2Atemp) går inte att 

uppnå med de implementerade åtgärderna i OPERA-MILP för någon av byggnaderna. Den största 

energiminskningen som uppnås är cirka 60 %.  

De mest kostnadseffektiva isoleringsåtgärderna är tilläggsisolering av vind/snedtak följt av 

bottenplatta. Det är mer kostnadseffektivt att byta till fönster med U=1,5 W/m2°C i kombination 

med tilläggsisolering jämfört med att byta till fönster med bättre energiprestanda. Tilläggsisolering 

av insida yttervägg tillämpas vid större energibesparingar, medan tilläggsisolering av ytterväggens 

utsida aldrig är optimalt. Installation av FTX-ventilation krävs för att uppnå Energiklass B, men 

ger stor kostnadsökning. Mindre omfattande energirenovering krävs för att uppnå Boverkets 

energiklasser för byggnaden med uppvärmd vind. 

Den årliga primärenergianvändningen för byggnaderna är i dagsläget 22 MWh för byggnaden med 

kallvind och 26 MWh för byggnaden med uppvärmd vind. Utsläppen av växthusgaser är 18 ton 

CO2e respektive 22 ton CO2e per år om nordisk elmix appliceras och 20 ton CO2e respektive 

25 ton CO2e per år om nordisk marginalel tillämpas. Den årliga primärenergin minskar med 

2 – 3 MWh och växthusgasutsläppen med 2 – 3 ton CO2e per år vid den LCC-optimala 

energirenoveringen jämfört med referensfallen. När Energiklass D uppnås minskar primärenergin 

med 4 – 5 MWh och växthusgasutsläppen med 4 – 6 ton CO2e. När Energiklass C uppnås minskar 

primärenergin med cirka 7 MWh och växthusgasutsläppen med cirka 8 ton CO2e. När Energiklass 

B uppnås ökar primärenergin med 7 – 12 MWh. På grund av den ökade elanvändningen för att 

uppnå Energiklass B påverkas förändringen i växthusgasutsläpp av vilket synsätt som appliceras. 

Om utsläppen baseras på nordisk elmix blir minskningen av växthusgasutsläppen 12 – 14 ton CO2e 

och om de baseras på nordisk marginalel 5 – 6 ton CO2e. 
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Bilagor 
Nedan återfinns examensarbetets olika bilagor. I Bilaga I listas flertalet rapporter som analyserat 

energirenovering av miljonprogramsbyggnader eller applicerat LCC-optimering vid 

byggnadsrenovering, med eller utan optimeringsprogrammet OPERA. I Bilaga II återfinns 

information som användes vid beräkning av byggnadernas värmebalans. Bilaga III innehåller 

information från Boverket. Information om byggnadskonstruktion samt information som använts 

som indata till OPERA och IDA ICE återfinns i Bilaga IV. Bilaga V innehåller energipriser för el 

och fjärrvärme. I Bilaga VI redovisas resultat från examensarbetets känslighetsanalyser angående 

fjärrvärmepris och kalkylränta.  
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Bilaga II 

I denna bilaga återfinns information som användes vid beräkning av byggnadernas energi- och 

effektbehov. Tabell 1 visar den dimensionerande vinterutetemperaturen (DVUT) för olika 

tidskonstanter (1–6 dygn) och orter i Sverige. Gradtimmarna för en byggnad (Gt) kan beräknas 

med hjälp av Tabell 2 och Tabell 3. I Tabell 4 och Tabell 5 redovisas koefficienter som använts 

vid beräkning av värmeförluster genom bottenplattan.  

Tabell 1 visar den dimensionerande vinterutetemperaturen (DVUT) [ºC] för olika orter och tidskonstanter 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 Tidskonstant (τ) 

Ort 1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn  5 dygn 6 dygn 

Kiruna Flygplats -30,3 -29,4 -28,6 -28,0 -26,8 -26,1 

Jokkmokk -34,8 -34,0 -33,2 -32,0 -31,2 -30,9 

Luleå -27,7 -26,9 -26,1 -25,6 -25,0 -24,4 

Lycksele -30,9 -29,5 -28,8 -28,0 -27,1 -26,7 

Umeå Flygplats -24,5 -23,2 -22,6 -21,9 -21,7 -21,3 

Östersund/Frösön -25,3 -24,4 -23,8 -23,0 -22,1 -21,2 

Sundsvalls Flygplats -24,4 -24,2 -23,5 -22,4 -21,7 -21,4 

Sveg -29,3 -27,9 -27,1 -26,0 -25,5 -24,7 

Malung -26,9 -25,1 -23,9 -23,6 -22,8 -22,4 

Falun -23,0 -21,9 -21,3 -20,6 20,5 20,0 

Uppsala -18,9 -18,3 -17,5 -16,6 -16,3 -15,9 

Stockholm-Bromma -17,1 -16,5 -16,0 -15,0 -14,8 -14,3 

Södertälje -16,2 -15,4 -14,8 -14,4 -13,8 -13,3 

Örebro -19,0 -18,1 -17,3 -16,5 -15,9 -15,7 

Karlstad -19,1 -17,9 -17,3 -16,9 -16,4 -16,3 

Norrköping -16,6 -16,0 -14,8 -14,4 -14,1 -13,7 

Linköping/Malmslätt -17,6 -16,5 -15,9 -14,6 -14,3 -13,8 

Såtenäs -15,5 -14,6 -13,8 -13,1 -12,9 -12,7 

Säve -14,6 -14,0 -13,1 -12,9 -12,8 -12,5 

Jönköpings Flygplats -17,5 -16,6 -15,9 -15,3 -14,4 -14,1 

Visby -10,5 -9,9 -9,7 -9,3 -9,0 -8,8 

Västervik/Gladhammar -15,1 14,2 -13,3 -12,9 -12,6 -12,3 

Växjö -14,4 -13,3 -12,9 -12,7 -12,2 -12,0 

Kalmar -13,3 -12,8 -12,1 -12,0 -11,6 -11,4 

Ronneby/Bredåkra -12,7 -11,8 -11,3 -11,3 -10,9 -10,7 

Lund -11,6 -10,6 -10,1 -10,0 -9,8 -9,4 
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Tabell 2 visar gradtimmar för olika normalårs- och gränstemperaturer (Tun och Tg) (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 Tun [ºC] 

Tg [ºC] -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

25 238 900 229 400 220 300 211 200 202 000 192 900 184 000 174 900 165 600 156 800 147 300 
24 230 100 220 600 211 600 202 500 192 300 184 200 175 300 166 300 157 000 148 300 138 700 
23 221 400 211 900 202 900 193 800 184 600 175 600 166 700 157 700 148 500 139 800 130 300 

22 212 750 203 200 194 300 185 200 176 000 167 000 158 200 149 200 140 000 131 300 121 900 
21 204 100 194 600 185 700 176 600 167 500 158 600 149 700 140 800 131 600 123 000 113 600 

20 195 500 186 100 177 200 168 100 159 000 150 100 141 300 132 400 123 300 114 800 105 500 
19 187 000 177 600 168 700 159 700 150 600 141 800 133 000 124 200 115 200 106 700 97 600 
18 178 500 169 200 160 300 151 300 142 300 133 600 124 900 116 100 107 200 98 900 90 000 

17 170 100 160 800 152 000 143 100 134 100 125 400 116 800 108 200 99 500 91 400 82 700 
16 161 700 152 500 143 800 135 000 126 100 117 500 109 000 100 500 92 000 84 200 75 700 

15 153 500 144 300 135 700 127 000 118 200 109 700 101 400 93 200 84 900 77 200 69 000 
14 145 400 136 300 127 700 119 200 110 500 102 300 94 100 86 100 78 000 70 600 62 700 
13 137 400 128 400 120 000 111 500 103 100 95 000 87 100 79 300 71 500 64 300 56 600 

12 129 600 120 800 112 400 104 200 96 000 88 000 80 300 72 700 65 200 58 200 50 900 
11 121 900 113 300 105 100 97 000 89 000 81 400 73 900 66 500 59 300 52 500 45 400 

10 114 500 106 000 98 000 90 100 82 400 74 900 67 700 60 600 53 600 47 100 40 300 
9 107 200 99 000 91 200 83 500 76 000 68 800 61 800 54 900 48 200 42 000 35 500 
8 100 200 92 200 84 600 77 200 69 900 62 900 56 200 49 600 43 200 37 100 31 100 

7 93 500 85 800 78 300 71 100 64 100 57 400 50 800 44 500 38 400 32 600 26 900 
6 87 000 79 500 72 300 65 300 58 500 52 000 45 800 39 700 33 900 28 400 23 000 

5 80 750 73 500 66 500 59 700 53 200 47 000 41 000 35 200 29 700 24 500 19 500 
4 74 773 67 794 61 066 54 537 48 310 42 382 36 655 31 129 25 904 20 980 16 260 

3 69 043 62 338 55 884 49 631 43 680 38 030 32 582 27 337 22 397 17 763 13 340 
2 63 560 57 131 50 955 44 981 39 310 33 942 28 780 23 824 19 178 14 847 10 740 

1 58 323 52 174 46 278 40 586 35 200 30 120 25 248 20 590 16 248 12 233 8 460 
0 53 333 47 466 41 853 36 447 31 350 26 562 21 988 17 634 13 607 9 920 6 500 

 

Tabell 3 visar normalårstemperaturen (Tun) för några orter i Sverige (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Ort Normalårstemperatur [ºC] 

Arjeplog -0,5 

Karesuando -1,6 

Luleå 1,5 

Sundsvall 3,2 

Östersund 2,5 

Falun 4,2 

Gävle 4,4 

Karlstad 5,8 

Västerås 5,9 

Stockholm 6,6 

Norrköping 6,3 

Göteborg 7,7 

Växjö 6,4 

Lund 7,9 

 

Tabell 4 visar värmeledningsförmågan för olika jordarter (Petersson, 2018).  

Jordart Värmeledningsförmåga (λmark) [W/mºC]  

Lera eller silt 1,5 

Sand eller grus 2,0 

Massivt berg 3,5 
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Tabell 5 visar värmeövergångskoefficienter och övergångsmotstånd för bottenplattan (Petersson, 2018).  

Aktuell yta och 

värmeflödesriktning 

Värmeövergångskoefficient (α) 

[W/m2ºC] 

Övergångsmotstånd (R) 

[m2ºC/W] 

Inre, nedåtriktat värmeflöde 5,88 0,17 

Inre, uppåtriktat värmeflöde 10 0,10 

Yttre, oavsett värmeflödesriktning 25 0,04 
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Bilaga III 

I denna bilaga finns information från Boverket samlad. Tabell 1 och Tabell 2 är baserade på 

Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd 

(BFS 2017:5) och har använts vid beräkning av byggnadens energiprestanda uttryckt i 

primärenergital. Tabell 3 är baserad på Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och 

allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader (BFS 2018:11) och har använts för att 

tilldela byggnaden en energiklass.  

Tabell 1 visar primärenergifaktorn för olika energibärare.  

Primärenergifaktorer 

Energibärare Primärenergifaktor (PEi)  

El (PEel)  1,6 

Fjärrvärme (PEfjv)  1,0 

Fjärrkyla (PEkyl)  1,0 

Biobränsle (PEbio)  1,0 

Olja (PEolja)  1,0 

Gas (PEgas)  1,0 

Tabell 2 visar den geografiska justeringsfaktorn för några län och kommuner.  

Geografiska justeringsfaktorer  

Län  Kommun Geografisk justeringsfaktor (Fgeo) 

Jönköping Aneby, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, 

Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo 

1,0 

 Eksjö, Nässjö och Sävsjö 1,1 

Norrbotten Piteå 1,4 

 Boden, Haparanda, Kalix, Luleå och Älvsbyn 1,5 

 Arvidsjaur, Överkalix och Övertorneå 1,6 

 Arjeplog och Pajala 1,7 

 Jokkmokk 1,8 

 Gällivare och Kiruna 1,9 

Skåne Höganäs, Landskrona, Lomma, Malmö och Vellinge 0,8 

 Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, 

Hässleholm, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, 

Kävlinge, Lund, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, 

Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, 

Ystad, Åstorp, Ängelholm och Östra Göinge 

0,9 

 Osby och Örkelljunga 1,0 

Stockholm Samtliga kommuner 1,0 

Östergötland  Samtliga kommuner 1,0 

 

Tabell 3 visar Boverkets olika energiklasser samt hur de beräknas. 

Boverkets energiklasser 

A EP är mindre eller lika med 50 % av kravet för en ny byggnad 

B EP är 51–75 % av kravet för en ny byggnad 

C EP är 76–100 % av kravet för en ny byggnad 

D EP är 101–135 % av kravet för en ny byggnad 

E EP är 136–180 % av kravet för en ny byggnad 

F EP är 181–235 % av kravet för en ny byggnad 

G EP är mer än 235 % av kravet för en ny byggnad 

EP=Energiprestanda för den aktuella byggnaden uttryck i primärenergital [kWh/m2Atemp, år]. 
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Bilaga IV 

I den här bilagan finns information om byggnadskonstruktion och indata till OPERA och IDA 

ICE. I Tabell 1 redovisas medeltemperaturen i Linköping för normalårsperioden 1961–1990. 

Solinstrålningen från solen som kan tillgodoräknas som gratisenergi för byggnadernas befintliga 

fönster redovisas i Tabell 2. Fastighetselen som applicerades vid beräkning av byggnadernas totala 

energianvändning redovisas i Tabell 3 för respektive byggnad. Den viktade inomhustemperaturen 

samt hur den beräknades visas i Tabell 4 för B1 respektive B2. De inre och yttre värmemotstånden 

som tillämpades för de olika byggnadskomponenterna redovisas i Tabell 5. I Tabell 6 visas diverse 

materialegenskaper för olika byggnadsmaterial. Brukarindata från Sveby redovisas i Tabell 7 och 

den gratisenergi som schablonvärdena genererar för respektive byggnad i Tabell 8. I Tabell 9 

återfinns respektive byggnads behov av tappvarmvatten. Tillvägagångssättet vid beräkning av 

luftomsättningen för ventilation och infiltration illustreras i Tabell 10. I Tabell 11 återfinns 

respektive byggnads framräknade tidskonstant. g-värdet för fönsteralternativen (F1-F3) som 

användes som indata till IDA ICE vid simulering av ljusinsläpp redovisas i Tabell 12. I Tabell 13–

15 redovisas gratisenergin som tillgodoses från solen för fönstertyp F1-F3.  

Tabell 1 visar medeltemperaturen månadsvis i Linköping för ett normalår (1961–1990) (SMHI, 2018).  

 Medeltemperatur [ºC] 

januari -3,3 

februari -3,5 

mars -0,3 

april 4,4 

maj 10,3 

juni 14,7 

juli 16,1 

augusti 15,1 

september 11,0 

oktober 6,9 

november 1,9 

december -1,7 

 

Tabell 2 visar sollasterna för de befintliga fönstren i respektive väderstreck simulerade i IDA ICE.  

 Solinstrålning norr 

[kWh/m2] 

Solinstrålning öst 

[kWh/m2] 

Solinstrålning söder 

[kWh/m2] 

Solinstrålning väst 

[kWh/m2] 

januari 1,9 6,4 27,1 6,5 

februari 4,7 12,8 37,0 13,4 

mars 11,2 25,7 44,9 25,6 

april 18,3 41,5 52,4 41,0 

maj 27,6 53,5 51,7 52,5 

juni 31,1 50,4 44,7 49,8 

juli 30,6 56,3 52,8 55,7 

augusti 21,5 43,3 48,2 42,6 

september 13,3 30,9 49,6 31,0 

oktober 7,2 16,0 40,9 17,8 

november 2,5 8,7 28,5 7,8 

december 1,1 4,2 20,9 4,2 
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Tabell 3 visar fastighetselen för respektive byggnad enligt energideklarationerna från 2019. Elektriciteten är 

omräknad till den Atemp som beräknats.  

 Fastighetsel [kWh/år] 

B1 2 568 

B2 2 959 

 

Tabell 4 visar den viktade inomhustemperaturen som användes som indata till OPERA.  

 Temperatur 

lgh [ºC] 

Andel 

lgh [%] 

Temperatur ÖA 

[ºC] 

Andel 

ÖA [%] 

Viktad 

inomhustemperatur [ºC] 

B1 21 90,6 15 9,4 20,4 

B2 21 90,7 15 9,3 20,4 

lgh=lägenhet, ÖA=övrig area (trapphus). 

 

Tabell 5 visar de inre och yttre värmemotstånd som användes för att beräkna U-värdet för olika 

byggnadskomponenter (Pettersson, 2018). 

 Yttervägg Vindsgolv Yttertak Bottenplatta 

Rsi [m
2ºC/W] 0,13 0,10 0,13 0,17 

Rse [m
2ºC/W] 0,04 0,04 0,04 0,04 

 

Tabell 6 visar materialegenskaper. - betyder att värdet inte behövs. 

 Leca Sand Plast-

folie 

Spån-

skiva 

Luft-

spalt 

Internit Mineral-

ullsskiva 

Gips-

skiva 

Betong Lera 

λ 

[W/mºC] 

0,25 0,332 0,037
3  

0,144 0,252 0,65  0,044 0,224 - 1,56 

Cp 

[J/kgºC] 

9951  8002 1 875
1 

2 3004 - - - 8004 8804 - 

ρ [kg/m3] 1 7001  1 5002 9291 5004 - - - 9004 2 3004 - 
1Materialdatabasen CES EduPack, 2 Byggnadssimuleringsverktyget IDA IC, 3(Jernkontoret, u.å.), 

4(Harrysson, 2004), 5 (Boverket, 2007), 6(Petersson, 2018). 

 

Tabell 7 visar diverse brukarindata från Sveby (Sveby, 2012).  

Brukarindata 

Hushållsel 

[kWh/m2Atemp, år] 

Tappvarmvatten 

[kWh/m2Atemp, år] 

Interna värmelaster 

[kWh/m2Atemp, år] 

Personvärme 

[Wh/dygn] 

Vädring 

[kWh/m2, år] 

30 25 212 1 1201 4 
180 W per person, 14 timmar per dygn. 270 % av hushållsel 
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Tabell 8 visar gratisenergi för respektive byggnad baserad på schablonvärden i Tabell 7. Energi från hushållsel och 

personvärme har adderats och värmeförluster från vädring sedan subtraherats. 

Gratisenergi [kWh] 

 B1 B2 

januari 1 988 2 767 

februari 1 795 2 500 

mars 1 988 2 767 

april 1 924 2 678 

maj 1 988 2 767 

juni 1 924 2 678 

juli 1 988 2 767 

augusti 1 988 2 767 

september 1 924 2 678 

oktober 1 988 2 767 

november 1 924 2 678 

december 1 988 2 767 

 

Tabell 9 visar tappvarmvattenanvändningen för respektive byggnad som är baserad på schablonvärden i Tabell 7. 

Tappvarmvatten [kWh] 

 B1 B2 

januari 1 855 2 556 

februari 1 676 2 309 

mars 1 855 2 556 

april 1 795 2 474 

maj 1 855 2 556 

juni 1 795 2 474 

juli 1 855 2 556 

augusti 1 855 2 556 

september 1 795 2 474 

oktober 1 855 2 556 

november 1 795 2 474 

december 1 855 2 556 
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Tabell 10 visar hur luftomsättningen (ACH) beräknades för ventilationen och infiltrationen. 

𝐴𝐶𝐻𝑡𝑜𝑡 = 𝐴𝐶𝐻𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝐴𝐶𝐻𝑖𝑛𝑓 

𝐴𝐶𝐻𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 × 3600 × (1 − 𝜂)

𝑉
 

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 = 0,35 × 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

1000
 

𝐴𝐶𝐻𝑖𝑛𝑓 = 𝑞𝑖𝑛𝑓 × 3600

𝑉
 

𝑞𝑖𝑛𝑓 = 0,05 × 𝑞50 × 𝐴𝑜𝑚𝑠𝑙 

där 

𝐴𝐶𝐻𝑡𝑜𝑡 är det totala luftombytet 

𝐴𝐶𝐻𝑣𝑒𝑛𝑡 är luftombytet på grund av ventilation 

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 är luftflödet på grund av ventilation 

𝑉 är byggnadens volym 

𝜂 är ventilationssystemets verkningsgrad 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 är byggnadens uppvärmda area 

𝐴𝐶𝐻𝑖𝑛𝑓 är luftombytet på grund av infiltration 

𝑞𝑖𝑛𝑓 är luftflödet på grund av ventilation 

𝑞50 är luftflödet vid 50 Pa 

𝐴𝑜𝑚𝑠𝑙 är byggnadens omslutande area  

 

Tabell 11 visar byggnadernas tidskonstanter. 

Tidskonstant [h] 

B1 B2 

64,8 34,3 

Tabell 12 visar g-värdet för fönstertyp F1-F3 som användes som indata till IDA ICE vid simulering av insläpp av 

solinstrålning. 

g-värde [-] 

Befintligt fönster (Ug=3,0 W/m2ºC) F1 (Ug=1,5 W/m2ºC) F2 (Ug=1,1 W/m2ºC) F3 (Ug=0,8 W/m2ºC) 

0,761 0,752 0,6153 0,54 
1(IDA ICE), 2(Pilkington, 2018), 3(Willhem AB, 2019), 4(Elitfönster, 2015). 

Tabell 13 visar sollasterna för fönstertyp F1 i respektive väderstreck simulerade i IDA ICE. 

 Solinstrålning norr 

[kWh/m2] 

Solinstrålning öst 

[kWh/m2] 

Solinstrålning söder 

[kWh/m2] 

Solinstrålning väst 

[kWh/m2] 

januari 2,1 6,4 26,5 6,4 

februari 4,8 12,6 36,1 13,2 

mars 11,0 25,2 43,8 25,1 

april 17,9 40,7 51,1 40,2 

maj 27,0 52,2 50,5 51,3 

juni 30,4 49,2 43,7 48,5 

juli 29,9 55,1 51,5  54,4 

augusti 21,0 42,2 47,1 41,5 

september 13,0 30,3 48,3 30,4 

oktober 7,2 15,7 40,0 17,4 

november 2,7 8,6 27,8 7,7 

december 1,3 4,2 20,4 4,1 
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Tabell 14 visar sollasterna för fönstertyp F2 i respektive väderstreck simulerade i IDA ICE. 

 Solinstrålning norr 

[kWh/m2] 

Solinstrålning öst 

[kWh/m2] 

Solinstrålning söder 

[kWh/m2] 

Solinstrålning väst 

[kWh/m2] 

januari 1,7 5,2 21,7 5,2 

februari 3,9 10,3 29,6 10,8 

mars 9,0 20,6 35,9 20,5 

april 14,7 33,4 41,9 32,9 

maj 22,1 42,8 41,4 42,1 

juni 25,0 40,4 35,8 39,9 

juli 24,4 45,2 42,2  44,5 

augusti 17,2 34,7 38,6 34,1 

september 10,7 24,9 39,7 24,9 

oktober 5,8 12,9 32,8 14,2 

november 2,2 7,0 22,8 6,3 

december 1,0 3,4 16,7 3,4 

  

Tabell 15 visar sollasterna för fönstertyp F3 i respektive väderstreck simulerade i IDA ICE. 

 Solinstrålning norr 

[kWh/m2] 

Solinstrålning öst 

[kWh/m2] 

Solinstrålning söder 

[kWh/m2] 

Solinstrålning väst 

[kWh/m2] 

januari 1,5 4,3 17,7 4,3 

februari 3,3 8,5 24,1 8,8 

mars 7,4 16,8 29,2 16,7 

april 12,0 27,2 34,2 26,9 

maj 18,0 34,9 33,8 34,3 

juni 20,3 32,9 29,2 32,4 

juli 19,9 36,8 34,5  36,3 

augusti 14,1 28,2 31,4 27,8 

september 8,7 20,4 32,4 20,3 

oktober 4,8 10,6 26,7 11,6 

november 1,9 5,8 18,6 5,2 

december 0,9 2,8 13,6 2,8 
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Bilaga V 

Denna bilaga innehåller de energipriser som tillämpats. Elpriserna redovisas i Tabell 1 och 

fjärrvärmepriserna i Tabell 2. Samtliga energipriser är inklusive moms.  

Tabell 1 visar priserna för el i form av elnätspris och elhandelspris. Prisera är inklusive moms. 

 Elnät1 Elhandel2 

 Huvudsäkring Årsavgift [SEK] Överföringsavgift 

[öre/kWh] 

Energiskatt 

[öre/kWh] 

Överförings-

avgift [öre/kWh] 

Elnät, 3-Fas 16A 1 775 24,50 43,38 43,75 

 20A 2 275 24,50 43,38  

 25A 2 800 24,50 43,38  

 35A 3 900 24,50 43,38  

 50A 5 200 24,50 43,38  

 63A 6 400 24,50 43,38  

 80A 9 350 24,50 43,38  

 100A 11 950 24,50 43,38  
1Elnätspriser i Linköping för 2019 (Tekniska Verken, 2017), 2Handel via Nord Pool. 

 

Tabell 2 visar de olika priserna för fjärrvärme. Priserna är inklusive moms. 

 Energipris1 

[öre/kWh] 

Effektsignatur (Ps) 

[kW] 

Effektpris2 [SEK/år] 

dec-feb 56 5–50 1 500 1 164 x Ps 

mars-apr, okt-nov 40 51–250 6 000 1 070 x Ps 

maj-sept 10 251–1 000 26 750 986 x Ps 

  1 001 –    148 813 865 x Ps 
1Energipriset är inklusive flödespris och är baserat på data från Tekniska Verken i Linköping (La Fleur et al., 

2019), 2(Tekniska Verken, 2018), Ps=byggnadens effektbehov vid –17,6 °C.  
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Bilaga VI 

I den här bilagan presenteras resultat från känslighetsanalyser. Tabell 1 och Tabell 2 visar påverkan 

av förändring i fjärrvärmepris för B1 respektive B2. Tabell 3 och Tabell 4 visar resultaten av 

kalkylräntans känslighetsanalys för byggnad B1 respektive B2.  

Tabell 1 visar LCC samt förändring i LCC jämfört med ursprungligt fjärrvärmepris (100 %), energiprestanda och 

energirenoveringsåtgärderna för olika fjärrvärmepriser och fall för byggnad B1. Positiv tecken för procentuell 

förändring av LCC innebär en ökning jämfört med utgångsläget och ett negativt tecken en minskning. x=inget 

resultat. 

B1 
Pris 

fjärrvärme 
  Referens  Optimum  Energiklass D  Energiklass C  Energiklass B  

-20 % LCC [kSEK] 2 728 2 685 3 040 3 415 4 493 
 Förändring [%] -7,4 -6,6 -4,5 -3,4 -1,5 

  Energiprestanda  
[kWh/m2Atemp] 

154 134 103 85 64 

  Åtgärder [-] x F1 F1, G14 F1, G22, V16, 

IY14 
FTX, F1, G42, 

V42, IY42 
100 % LCC [kSEK] 2 945  2 874 3 185  3 535 4 560  

 Förändring [%] 0 0 0 0 0 

  Energiprestanda  
[kWh/m2Atemp] 

154  134  101  85  64  

  Åtgärder [-] x  F1  F1, G18  F1, G22, V16, 

IY14  
FTX, F1, G42, 

V42, IY42  
+20 % LCC [kSEK] 3 162 3 062 3 328 3 654 4 626 

 Förändring [%] +7,4 +6,6 +4,5 +3,4 +1,5 

 Energiprestanda 
[kWh/m2Atemp] 

154 134 101 85 64 

  Åtgärder [-] x F1 F1, G20 F1, G22, V16, 

IY14 
FTX, F1, G42, 

V42, IY42 
+ 40 % LCC [kSEK] 3 379 3 251 3 471 3 773 4 692 
 Förändring [%] +14,7 +13,1 +9,0 +6,7 +2,9 

  Energiprestanda  
[kWh/m2Atemp] 

154 134 101 85 64 

  Åtgärder [-] x F1 F1, G20 F1, G22, V16, 

IY14 
FTX, F1, G42, 

V42, IY42 
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Tabell 2 visar LCC samt förändring i LCC jämfört med ursprungligt fjärrvärmepris (100 %), energiprestanda och 

energirenoveringsåtgärderna för olika fjärrvärmepriser och fall för byggnad B2. Positiv tecken för procentuell 

förändring av LCC innebär en ökning jämfört med utgångsläget och ett negativt tecken en minskning. x=inget 

resultat. 

B2 
Pris 

fjärrvärme 
  Referens  Optimum  Energiklass D  Energiklass C  Energiklass B  

-20 % LCC [kSEK] 3 247 3 195 3 280 3 649 5 225 

 Förändring [%] -7,5 -6,6 -6,1 -4,3 -1,7 

  Energiprestanda 
[kWh/m2Atemp] 

136 115 110 85 64 

  Åtgärder [-] x F1 F1, V10 F1, G22, V20 FTX, F1, G30, 

V30, IY18 
100 % LCC [kSEK]  3 511 3 420 3 493 3 813 5 316 

 Förändring [%] 0 0 0 0 0 

  Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp] 
 136 115 109 85 64 

  Åtgärder [-]  x F1 F1, V14 F1, G22, V20 FTX, F1, G30, 

V30, IY18 
+20 % LCC [kSEK] 3 776 3 645 3 705 3 976 5 406 
 Förändring [%] +7,5 +6,6 +6,1 +4,3 +1,7 

 Energiprestanda 
[kWh/m2Atemp] 

136 115 109 85 64 

  Åtgärder [-]  x F1 F1, V16 F1, G22, V20 FTX, F1, G30, 

V30, IY18 
+ 40 % LCC [kSEK] 4 041 3 870 3 916 4 140 5 497 
 Förändring [%] +15,1 +13,2 +12,1 +8,6 +3,4 

  Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp] 
136 115 108 85 64 

  Åtgärder [-]  x F1 F1, V18 F1, G22, V20 FTX, F1, G28, 

V30, IY20 
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Tabell 3 visar LCC samt förändring i LCC jämfört med ursprunglig kalkylränta (6 %), energiprestanda och 

energirenoveringsåtgärderna för olika fjärrvärmepriser och fall för byggnad B1. Positiv tecken för procentuell 

förändring av LCC innebär en ökning jämfört med utgångsläget och ett negativt tecken en minskning. x=inget 

resultat 

B1 

Ränta  Referens Optimum Energiklass D Energiklass C Energiklass B 

4 % LCC [kSEK] 3 428 3 284 3 511 3 817 4 959 

 Förändring [%] +16,4 +14,3 +10,2 +8,0 +8,8 

 Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp] 

154 134 101 85 64 

 Åtgärder [-] x F1 F1, G20 F1, G22, V16, 

IY14 

FTX, F1, G42, 

V42, IY42 

5 % LCC [kSEK] 3 156 3 053 3 328 3 658 4 734 

 Förändring [%] +7,2 +6,2 +4,5 +3,5 +3,8 

 Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp] 

154 134 101 85 64 

 Åtgärder [-] x F1 F1, G18 F1, G22, V16, 

IY14 

FTX, F1, G42, 

V42, IY42 

6 % LCC [kSEK] 2 945 2 874 3 185 3 535 4 560 

 Förändring [%] 0 0 0 0 0 

 Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp] 

154 134 101 85 64 

 Åtgärder [-] x F1 F1, G18 F1, G22, V16, 

IY14 

FTX, F1, G42, 

V42, IY42 

7 % LCC [kSEK] 2 779 2 733 3 072 3 438 4 422 

 Förändring [%] -5,7 -4,9 -3,5 -2,7 -3,0 

 Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp] 

154 134 102 85 64 

 Åtgärder [-] x F1 F1, G16 F1, G22, V16, 

IY14 

FTX, F1, G42, 

V42, IY42 

8 % LCC [kSEK] 2 646  2 622 2 982 3 361 4 313 

 Förändring [%] -10,2 -8,8 -6,4 -4,9 -5,4 

 Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp] 

154 134 103 85 64 

 Åtgärder [-] x F1 F1, G14 F1, G22, V16, 

IY14 

FTX, F1, G42, 

V42, IY42 
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Tabell 4 visar LCC samt förändring i LCC jämfört med ursprunglig kalkylränta (6 %), energiprestanda och 

energirenoveringsåtgärderna för olika fjärrvärmepriser och fall för byggnad B2. Positiv tecken för procentuell 

förändring av LCC innebär en ökning jämfört med utgångsläget och ett negativt tecken en minskning. x=inget 

resultat. 

B2  
Ränta    Referens  Optimum  Energiklass D  Energiklass C  Energiklass B  
4 %  LCC [kSEK]  4 121 3 923  3 972 4 203  5 860 

 Förändring [%] +17,4 +14,7 +13,7 +10,2 +10,2 

  Energiprestanda 
[kWh/m2Atemp] 

 136 115 108 85 64 

  Åtgärder [-]  x F1 F1, V18 F1, G22, V20 FTX, F1, G30, 

V30, IY18 
5 %  LCC [kSEK]  3 778 3 639 3 702 3 983 5 554 

 Förändring [%] +7,6 +6,4 +6,0 +4,5 +4,5 

  Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp] 

 136 115 109 85 64 

  Åtgärder [-]  x F1 F1, V16 F1, G22, V20 FTX, F1, G30, 

V30, IY18 
6 %  LCC [kSEK]  3 511 3 420 3 493 3 813 5 316 

 Förändring [%] 0 0 0 0 0 

 Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp] 

 136 115 109 85 64 

  Åtgärder [-]  x F1 F1, V14 F1, G22, V20 FTX, F1, G30, 

V30, IY18 
7 %  LCC [kSEK]  3 301 3 247 3 328 3 679 5 129 

 Förändring [%] -6,0 -5,0 -4,7 -3,5 -3,5 

  Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp] 

 136 115 109 85 64 

  Åtgärder [-]  x F1 F1, V12 F1, G22, V20 FTX, F1, G30, 

V30, IY18 
8 %  LCC [kSEK]  3 134 3 110 3 197 3 573 4 980 
 Förändring [%] -10,8 -9,0 -8,5 -6,3 -6,3 

  Energiprestanda 

[kWh/m2Atemp] 

 136 115 110 85 64 

  Åtgärder [-]  x F1 F1, V10 F1, G22, V20 FTX, F1, G30, 

V30, IY18 
 


