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Sammanfattning 
Energideklaration till fastigheter ska utföras och visas i Sverige enligt 

Fastighetstaxeringslagen. I Sverige har alla fastighetsägare skyldighet att 

visa deklarationer på deras byggnader till nya hyresgäster och köpare 

av en bostad. Deklarationen ger en bra beskrivning av energianvänd-

ningen i fastigheten. Energianvändningen har minskat de senaste åren 

och Sverige gör av med mycket energi under vinterhalvåret, då mer 

värme och mer varmvatten behövs till byggnader. Sverige är ett indust-

rialiserat land, vilket innebär att mycket med energi behövs till industri-

er, transporter och hushåll.  

Syftet med arbetet är att utreda fastighet Majorens klimatskal och 

energiförbrukning med hjälp av energibalansberäkningar, samt ger 

förslag på energibesparande åtgärder och med hjälp av företaget HSB 

har arbetet utförts. Målet med rapporten är dessutom att upplysa hur 

byggnaderna energiförbrukning kan beskrivas utifrån transmission och 

ventilationsberäkningar. Energibalansberäkningar kommer att vara som 

en grund i arbetet där energi användningen i fastigheten visas. 

 HSB arbetar väldigt hårt med energifrågor och har ett gott samarbete 

med sina hyresgäster för att minska energianvändningen.  

Denna studie har gjorts för att utreda investeringskostnader för solceller 

på fasader och på tak på en byggnad. Dessutom har studien utförs för 

att se om dessa bidrar till att minska fastighetens årskostnader och 

energiförbrukning under ett helt år. Solcellernas beräkningar visar två 

olika resultat, de som är belägna på taket har en livslängd på 12 år och 

är mer rimlig än de som är på fasaden som har livslängd på 30 år. 

Transmissionsberäkningarna visar att värmegenomgångskoefficienten 

en rimlig värde, vilket är ett bra i jämförelse med boverkets krav på 0,4 

W/m²·K. Vidare visas det i rapporten att ventilationen som används i 

fastigheten är bra, då FTX system används och värmeåtervinning sker. 

En annan åtgärds beräkning som utförts i rapporten är en sänkning av 

inomhus temperatur, som visar sig vara lönsam. Den sista åtgärden som 

har utförts i rapporten är snålspolande kranar som visar ett bra reslutat 

på en besparing året runt.  

Nyckelord: Energideklaration, energieffektivisering, nuvärdesmetoden, 

pay back metoden och solpaneler.  
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Abstract 

Energy declaration on real estate must be performed and shown in 

Sweden under the Real Estate Taxation Act. In Sweden, all property 

owners are obliged to display declarations on their buildings to new 

tenants and buyers of a dwelling. The declaration provides a good 

description of the energy use in the property. Energy consumption has 

increased in recent years, and Sweden makes a lot of energy during the 

winter months, as more heat and more hot water is needed for 

buildings. Sweden is an industrialized country, which means that a lot 

of energy is needed for industries, transport and households. The 

purpose of the work is to investigate the real estate Majoren's climate 

scale and energy consumption using energy balance calculations, as well 

as suggest energy-saving measures and with the help of the company 

HSB, the work has been carried out. In addition, the aim of the report is 

to describe how buildings energy consumption can be described based 

on transmission and ventilation calculations. Energy balance 

calculations will be a basis in the work showing energy consumption in 

the real estate. HSB works very hard with energy issues and works well 

with its tenants to reduce energy use. This study has been conducted to 

investigate investment costs for solar cells on facades and on roofs of a 

building. In addition, the study has been issued to see if these contribute 

to reducing the property's annual costs and energy consumption over an 

entire year. Solar calculations show two different results, those located 

on the roof have a life span of 12 years and are more reasonable than 

those on the facade that have a life span of 30 years. The transmission 

calculations show that the heat transfer coefficient is a reasonable value, 

which is a good in comparison with the requirements of 0.4 W / m². K. 

In addition, the report shows that the ventilation used in the property is 

good when using FTX systems and there the heat recovery takes place. 

Another measure's calculation carried out in the report is a decrease in 

indoor temperature, which proves to be profitable. The last measure that 

has been carried out in the report is the fast-moving cranes that show a 

good deal of savings all year round. 

Keywords: Energy Declaration, Energy Efficiency, Present Value 

Method, Payback Method and Solar Panels. 



 

Förord 

2017-06-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

iv 
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Terminologi 

Förkortningar och akronymer 

A Area (m) 

Atemp  golvarean i en byggnad med värme till minst 10 0C (m2) 

Aom Omslutningsarea (m2) 

Um Värmeövergångskoefficient (W/ m2.°C) 

Rtot Totala värmemotstånd (m2.°C/W ) 

d Tjocklek (m) 

λ Värmeledningsförmåga (W/m·°C) 

Qtot Byggnadens specifika värmeförluster (W/°C) 

Qtrans Specifik transmission (W/°C) 

Qov  Specifik förlust för okontrollerad ventilation (W/°C) 

Qbea  Energianvändning-gränsvärde (kWh/m2.år) 

Qenergi Totala energianvändning (kWh/år) 

Qbea Byggnadens energianvändning (kWh/m2.år) 

Qv Specifik ventilation (W/°C) 

Qköldbryggor Linjära köldbryggor 

qv Luftflöde (m3/s) 

ρ Luftens densitet (Kg/m3) 

Cp Specifik värmekapacitet (J/kg.°C) 

Tinne Inomhustemperatur (°C) 
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Tg Gränstemperatur (°C) 

Pgratis Gratisvärmetillskott (W) 

Eg Gratis energi (kWh) 

Pg Värmeeffekt (W) 

Pw Värme energi behov (kWh) 

Gt Gradtimmar (°Ch) 

Gd Graddagar 

OVK  Obligatorisk ventilationskontroll 

FTX  Från och tilluftsventilation med värmeåtervinning 

HSB Hyresgästernas Sparkasse-och Byggnadsförening 

PEAP Paulsson entreprenad aktiebolag 

BBR Boverkets byggregler som innehåller regler, föreskrifter 

för byggnader  

Ptrans Transmissionsförluster (kWh/år) 

GN  Gipsskiva Gyproc, GN normal 

GF  Brandgipsskiva 

GU  Vindskyddsgipsskiva  

Tum Årsmedeltemperatur (°C) 

Ψ Värmegenomgång för linjära köldbryggor (W/ m2.°C) 

X Värmegenomgångstal för köldbrygga (W/C)  

K  Värmeledning 

Vs  Poolpumpar med variabel hastighet 

VVC Varmvattencirkulation
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1    Inledning  

Europeiska Unionen står i dagsläget inför nya utmaningar, beroende på 

den ökade importerade energin och få energiresurser, samt med att 

begränsa klimatförändringarna och besegra den ekonomiska krisen. 

Med hjälp av energieffektiviseringen så kan dessa utmaningar hanteras. 

Genom minskad import och primäranvändning av energi kan unionens 

försörjningstrygghet bidra med en minskning av utsläpp av växthusga-

ser på ett kostnadseffektivt sätt och kan på så sätt minska klimatföränd-

ringarna. Den 8 och 9 mars år 2007 visade det europeiska rådet att det 

finns ett behov av att öka energieffektiviteten i unionen för att nå 

besparingsmålet på 20 % av unionens primärenergianvändning år 2020, 

och till att göra ytterligare energieffektivitetsförbättringar efter 2020. I 

juni 2010 fastställdes det vid Europeiska rådets möte att detta mål måste 

uppfyllas så långt som planerat och att det är det viktigaste målet i 

unionens nya strategi för sysselsättning, hållbar tillväxt för alla. Detta 

energieffektiviseringsmål kallas för Europa 2020-strategin. 

En prognos från år 2007 visade en primärenergianvändning på 1842 

miljoner ton oljeekvivalenter år 2020. Sänkning på 20 % skulle istället 

resultera i 1474 Mtoe, vilket innebär en sänknig med 368 Mtoe i jämfö-

relse med prognoserna. Genom att energieffektivisera fastigheter kan 

ekonomiska vinster göras och det är även bra för miljön. Detta kan 

bedrivas genom att förbättra fastigheten genom byte av fönster, dörrar, 

belysning eller genom att förbättra ventilationssystemet i fastigheten.  

Examensarbetet handlar om att utreda och beräkna en byggnads kli-

matskal och energiförbrukning med hjälp av energibalansberäkningar 

så som transmissionsförluster, ventilationsförluster och luftläckage 

förluster. Där fastigheten kan förbättras genom att ge förslag på energi-

besparande åtgärder och med hjälp av företaget HSB så har arbetet 

utförts. [1]
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1.1 Bakgrund  

Globalt sett har energi användningen ökat de senaste åren. Sverige 

använder mycket energi under vintern för att värma upp byggnader och 

varmvatten. En annan del av den energin går till hushållselen, 

transporter och industrier. Energimyndigheten samarbetar tillsammans 

med andra myndigheterna och branscherna för att hitta de nya effektiva 

resurser och produkter som minskar förbrukningen av energi. 

Energimyndigheten jobbar hårt med organisationer för att hitta nya 

metoder för att minska energi användningen i samhället. [2] 

Det är viktigt med olika idéer som kan främja minskandet av energi 

användningen i byggnader. Energimyndigheten understödjer de som 

äger byggnader med förslag på hur man minskar energi användningen. 

Det kan vara bättre fönster med lägre U-värde eller genom 

användningen av bättre isoleringsmaterial. Det finns ett väl fungerande 

samarbete mellan energimyndigheten och akademin när det gäller 

energibesparing som ger bättre resultat i slutändan. [3] När ett företag 

vill minska sin användning av energi, börjar de oftast med en 

energikartläggning som belyser hur mycket energi som används under 

ett år.  

Energikartläggningen visar hur mycket energi som förbrukas, vad den 

kostar för företaget och på vilka verksamheter den används inom 

företaget.  Kartläggningen innehåller även förslag på åtgärder som kan 

minska energi användningen, vilket resulterar i energibesparing samt 

förslag på investeringar. Energikartläggningen sträcker sig ut över ett 

år, är både bra för miljön och för företaget, för att kunna driva företagets 

verksamhet framåt.  Energikartläggningen är det första steget i 

energieffektivisering som medverkar med stärkt konkurrenskraft, lägre 

kostnader och stärkt varumärke.  Energimyndigheten kan stödja företag 

med bidrag som täcker upp till femtio procent av kostnaderna för 

energieffektiviserande åtgärder.[4] 
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Energimyndigheten och boverket har gemensamt skapat en hemsida vid 

namn energiaktiv.se, där hittas information om hur 

energianvändningen för byggnader kan minskas på bästa sätt. Sidan 

kan hjälpa fastighetsägare att se vilka åtgärder som är mest lämpade för 

deras byggnader för att effektivisera energi användningen och på så sätt 

minska den. Dessa åtgärder redovisas sedan i en energideklaration och 

med hjälp av energideklarationen fås ett holistiskt perspektiv på energi 

användningen, där det tydligt visas hur mycket energi som går in och ut 

ur byggnaden d.v.s. byggnadens energibalans. [5] 

Energibalanser är samlingar av information och redovisningar av 

tillförsel, omvandling och energi användningen i byggnader under ett 

helt år i Sverige. Med hjälp av energibalans kan byggnadens energi 

användning beskrivas, vilket gör möjligheter till att ge förslag på 

åtgärder som gör att energi användningen kan minskas. 

Energivarubalans består av energitillförsel, användning och omvandling 

av specifik energi. Den innehåller uppgifter om speciella varor som el, 

biobränsle och fjärrvärme. Energibalans mäts alltid i Joule (J) 

Wattimmar (Wh) eller ton oljeekvivalenter (toe). [6] 

1.2 Övergripande syfte  

Syftet med detta arbete är att beräkna en fastighets energi förbrukning 

med hjälp av beräkning och analys av byggnadens energibalans. Detta 

för att upplysa fastighetsägaren med dess hyresgäster om på vilket sätt 

energi förbrukningen kan minskas. Genom en minskning av energiför-

brukningen sker både en energibesparing och en minskning av miljöbe-

lastningen. Målet med arbetet är att undersöka ett hus beläget i Öster-

sund, som består av 46 lägenheter. Energibalansberäkningar ska göras 

till dessa lägenheter och för möjligheten till genomförandet av beräk-

ningen har HSB varit delaktiga i arbetet. Undersökning ger en helhets-

syn över vilka brister som behöver åtgärdas i fastigheterna, men ger 

även förslag på energibesparande åtgärder.  
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1.3 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till att beräkna energibalanser till ett hus som 

består av 46 lägenheter. Nästan alla beräkningar är manuella 

beräkningar där energiförbrukning beräknas, vilket ger en bra överblick 

över vad som behövs förbättras och vilka typer av åtgärder som kan 

göras för att minska användningen av energi i huset. Undantaget är att 

solpanelernas totala elproduktion har beräknats med ett program. Dessa 

åtgärder används för att minska energi användningen, och därmed göra 

en ekonomisk och miljömässig vinst. I teoriavsnitten förklaras begreppet 

energibalans och vad en energideklaration är, vilket ger en bättre 

överblick över hur energideklarationen fungerar och vilken nytta av den 

gör.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål  

Målet med rapporten är att: 

  Att genom en litteraturstudie och beräkningar undersöka en fas-

tighet som ägs av HSB med avseende på energianvändning och 

energibalans. 

 Att utreda husets styrkor och svagheter och utifrån dessa be-

stämma vilka åtgärder som eventuellt kan bidra till ökad energi-

effektivitet och därmed bättre ekonomi och mindre miljöbelast-

ning 

Till litteraturstudien har relevanta områden valts för att finna bättre 

lösningar med avseende på reduktion av energiförbrukningen i den 

utvalda fastheten. 

Följande frågeställningar ska besvaras av litteraturstudien: 

a) Vilka tekniska och beräkningsmässiga metoder används vid 

energibalansberäkningar? 

b) Hur fungerar dessa metoder?  

c) Vilka effektiviseringsåtgärder kan föreslås till ägaren med ut-

gångspunkt från dessa metoder? 
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I Utredningen om fastigheten ska följande frågeställningar försö-

ka besvaras: 

a) Vad motiverar att dessa åtgärder är bra för fastigheten? 

b) Kan företaget välja att använda förnybara energikällor som ett 

komplement till föreslagna effektiviseringar? 

c) Vad blir det ekonomiska utfallet för de enskilda förslagen och de 

sammansatta förslagen? 

 

1.5 Översikt  

I Kapitel 2 redovisas teorier, begrepp och vilka modeller som används i 

arbetet, samt information och förklaring på beräkningar. I kapitel 3 

beskrivs vilka metoder som används för att få fram resultaten. I kapitel 

4 redovisas alla beräkningar och undersökningar. I kapitel 5 samman-

ställs resultatet från föregående kapitel. I kapitel 6 redovisas diskussio-

nen, där rapportens resultat diskuteras, svagheter, styrkor och problem 

som behöver analyseras. Kapitel 7 och 8 redovisas sammanställer 

rapportens slutsats.  

1.6 Författarens bidrag 

Insamlingar av olika typer av litteratur och artiklar har engagerat 

genomförts, där en noggrann bearbetning av inskaffad data genomförts. 

Egna beräkningar och förslag på åtgärder utifrån egna slutsatser har 

utförs av författaren Amjad Sheibani. För att kunna utföra rapporten har 

handledaren Hans Dahl på HSB och bibliotekarierna på Mittuniversite-

tet varit till stor hjälp. 
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2 Teori  

Information om fastigheten samlades in vid ett platsbesök där både 

insida och utsida undersöktes. Genom samtal med företaget PEAB har 

ytterligare information samlats in såsom antal dörrar, fönster, storleken 

på byggnaden etc. En bakgrundsundersökning har gjorts där informa-

tion om området, byggår, tidigare års energideklarationer och energibe-

räkningar insamlades, samt vilka energibesparingsåtgärder som gjorts i 

dagsläget. Steg två av undersökningen var insamling av ytterligare 

information via litteratur, webbaserade källor och artiklar, vilka har 

granskats och bearbetats noggrant till ett sakligt slutresultat. De insam-

lade och relevanta data verkar som underlag och stöd till arbetet.  

2.1 Förundersökningsfrågor  

 Vilka åtgärder kan vara till nytta och kan ge en lägre energi-

förbrukning för den valda fastigheten?  

 Är det ekonomiskt hållbart att utföra dessa åtgärder i fastighe-

ten?  

2.2 Energideklaration 

En energideklaration används för att få en överblick över en fastighets 

energi användning under ett helt år. Den är användbar vid köp eller 

uthyrning av en bostad, där en jämförelse av energiförbrukning av 

andra byggnader kan göras. År 2006 blev det lag på att energideklara-

tioner ska utföras i Sverige, den utförs med hjälp av en energi expert på 

uppdrag av ägaren. Syftet med energideklarationen är att underlätta och 

upplysa om energianvändning i byggnader. Boverket tar emot alla 

energideklarationerna och arkiverar dem. Energideklarationen innehål-

ler viktiga detaljer såsom den uppvärmda fastighetsarean Atemp, energi-

användningen vid uppvärmning, varmvatten och komfortkyla i bygg-

naden och uppgifter om ventilationssystemet samt radonmätningspro-

tokoll som visar om den utförts eller inte och. Den kan även innehålla 

ett antal förslag som energi experten angett för att minska energian-

vändningen.[7] 
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2.3 Värmebalans och energiförbrukning  

Energianvändningen i en byggnad är den energi som behövs för att 

täcka behoven för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, samt drift av 

byggnadens installationer som pumpar, fläktar, där hushållsel inte ingår 

i beräkningar.  Denna energi utmynnar i en värmebalans där energiför-

lusterna och energitillförseln balanseras. Utifrån värmebalansen kan 

krav ställas på tillåtna energiförlustvärden, detta görs för att kunna 

erhålla en viss energihushållning. För att anpassa fastigheter till energi-

hushållningskraven, måste värdena först beräknas och sedan kan 

fastigheten anpassas efter dem. Detta kan göras genom att anpassa 

lufttätheten, ventilationen och värmeisoleringen. [8] Bilaga 1 [9]. 

2.3.1 Värmeeffekt balans              

                                    Ekv.(1)  

   =Transmission 

   = Ventilation 

    = luftläckage  

Ps = Solinstrålning genom fönster 

  = Internvärme 

  = Värmesystem  [9]     

2.3.2 Transmissionsförluster   

Transmission är värmeflödet genom golv, väggar, tak och fönster, men 

även genom köldbryggor. Köldbryggor menas att konstruktionsdetalj i 

en byggnad som har kontakt med den kalla utsidan och kan leda varma 

insidan. Om ett rum är kallare än de andra i byggnaden så sker värme-

transmissionen även till detta rum trots att det ligger i samma kli-

matskal. För att beräkna transmissionsförlusterna ska arean uträknas 

rum för rum. Varje byggnadsdel mäts var för sig och U-värdet bestäms. 

Därefter beräknas och mäts linjeköldbryggornas Ψ-värde och Χ-värde 

samt en beräkning på värmeförlustfaktor. [10]  

                           W Ekv.(2)  
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         Ekv.(3) 

                                          

                            m2 

                                     [11]         

     

2.3.3 Värmeeffektbehovet, P      

Värmeeffektbehovet beror på skillnaden mellan ute- och innetempera-

tur. Desto större temperaturskillnad det är, desto större är värmeenergi-

förlusterna. Där Qtot benämns byggnadens totala specifika värmeeffekt-

förlust och det är summan av transmissions, ventilations och luftläcka-

geförluster. [12] 

 

                     –            Ekv.(4) 

            W/C  

                                

                            

          gratis värme från människor, sol och apparater   

2.3.4 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och köldbryggor 

(W/m2.K) bestämd med hjälp av standard SS-EN SIO 13789:2 007. [13] 

     =
            

 
   

 
   

 
   

   
 Ekv.(5) 

  

2.3.5 Ventilationsförluster, Pv 

Inneklimat är det ett viktigt begrepp som beskriver bl.a. luftkvaliteten i 

ett rum. Uteluften används som ventilationsluft, den värms sedan till 

rumstemperatur med hjälp av antingen radiatorer eller i luftbehand-

lingsaggregat med värmeåtervinnare och luftvärmebatteri. [10] För att 

beräkna ventilationsluftens energimängd används följande ekvationer:  
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 Ekv.(6) 
                        ö   ä                                 

                            

                                   

                                      W/C Ekv.(7) 

Cp= Den normala värmekapaciteten för luft är 1000 J/kg, C. 

  =Den normala Densiteten för luft är 1,2 Kg/m3.   

     = Uteluftsflödet m3/S     

V= Ventilationens Verkningsgrad för värmeåtervinning.  

d= Ventilationsaggregat drifttid vid konstant drift är d=1. 

         = Luftflöde läckage m3/S.   

Ventilation värmeförlustfaktor, Q  

                Ekv.(8) 

            ö                    

     ä              ö               
 

    
 

                  ö    
 

 

 
  [10]  

2.3.6 Solinstrålning genom fönster,    

Solstrålning transmitteras genom fönster, vilket bidrar till en tillfällig 

uppvärmning, den räknas dock inte in i det bestämda effektbehovet. 

När solstrålningen är som störst under sommaren minskar uppvärm-

ningsbehovet, vilket leder till en minskad mängd köpt energi. Bilaga 1. [10]  

2.3.7 Internvärme eller gratisvärme,    

Internvärme är den extra värme som byggnader får från människor, 

elapparater och belysning. Denna värme inkluderas inte beräkningarna 

när det gäller värmeeffektbehovet och den räknas inte heller i det 
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bestämda effektbehovet, men har en stor och betydande roll i byggna-

dens värmeenergibehov. [10] 

2.3.8 Värmesystemets effektbehov,              

Det finns 2 typer av värmeeffektbehov, det momentana som är tillfällig 

och det dimensionerande. Det momentana behövs för att beräkna det 

årliga energibehovet för uppvärmning. Värmeeffektbehovet beräknas 

med hjälp av en enkel modell.[10]  

                              Ekv.(9) 

                

                                             Ekv.(10) 

 

Det dimensionerade värmeeffektbehovet som inträffar under vintern 

ska inte ta hänsyn till sol eller internvärme, vilket innebär att dessa 

värden blir lika med noll. I denna beräkning används inte Tinne och Tute 

utan här används DIT (dimensionerande innetemperatur) och DVUT 

(dimensionerande vinter ute temperatur) istället. Nedan beskrivs 

sambandet.     

                                        Ekv.(11) 

Eller 

                            Ekv.(12) 

 

 Pt = Värmeeffektbehov 

Pv = Ventilationsförluster 

Pv, Lv = Luftvärmarens effektbehov  

Pov = Luftläckage 
 
 

Det finns ett inneklimatkrav från arbetsmiljöverket och socialstyrelsen 

på DITs som ska uppfylla, där DIT generellt ska vara 20   med någon 

grad varmare i badrummet, förskolor och på äldreboenden. [10] 
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2.3.9 Luftläckage,    ,                         

Luften transporteras genom otätheter i klimatskalet och den luft som 

kommer in har samma temperatur som ute temperaturen. Värmesyste-

met som används ska värma upp luften till rumstemperatur. [10]  

                 Ekv.(13) 

              ö              
  

    

      ä              ö               
 

    
  

                   ö   
 

 

 
 

                     W Ekv.(14) 

                                

                        

2.4 Värmeenergibehov 

Värmeenergibehovet tas fram med hjälp av gradtimmar, genom olika 

typer av datorbaserade beräkningar och med handberäkningar. Manuel-

la beräkningar är det enklaste sättet och det minst noggranna för att 

beräkna värmeenergibehovet. Denna metod passar bra till bostäder 

lokaler och byggnader som är i drift och har ett måttligt värmetillskott 

från solen och från människor. Solenergi och internvärme är svår att 

uppskatta men har en relativt stor påverkan på värmeenergin. [10]  

2.4.1 Värmeenergibehov med gradtimmar  

Värmeeffektförlusterna för byggnader är proportionell mot temperatur-

skillnaden mellan ute-och innetemperatur. Den förlorade värmen som 

försvinner genom transmission, luftläckage och ventilation ska täckas 

upp med uppvärmningsenergin och den beräknas som produkten 

mellan värmeeffekt och tiden som uppvärmningen är igång. Det är för 

att ute temperatur och den momentana effektbehov är olika och varierar 

med tiden. Energibehovet beräknas genom summera effekterna timme 

för timme under ett helt år, alltså 8760 timmar.     
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    Wh Ekv.(15) 

Pi = Värmeeffektförluster  

 t= (Tg – Tute )  

Tg = Gränstemperatur 

 

Inom- och utetemperatur samt gränstemperatur under ett år[9] 

Ute temperaturen varierar under året och Innetemperaturen är ett mått 

på husets värmebehov. Värmesystemet behöver bara värmas upp till 

gränstemperatur Tg, ökningen till Tinne utgörs av gratisvärmetillskottet 

från personer, sol och maskiner. Se figur ovan. Gränstemperaturen beror 

på klimatskalets isolering, täthet och ventilationssystem samt solvärme-

tillskott, internt och externt värmetillskott. I äldre bostäder ligger 

innetemperaturen på cirka +17  . I nya välisolerade hus med värme-

återvinning är temperaturen på +22 grader och i vissa fall brukar det 

vara lite lägre. Bostäders gränstemperatur är svårbestämd och beror på 

hur verkligheten ser ut. Värmeeffektbehovet kan beräknas med ekvation 

4, där transmissionsförluster, ventilationsförluster och värmetillskott 

ingår. Vid beräkning av värmeenergibehov för byggnader så behövs 

antalet gradtimmar.  

Uteluftstemperaturen ändras under året, vilket medför svårigheter vid 

beräkning av värmeeffektbehovet. Detta kan ordnas via ett varaktig-

hetsdiagram. Värmeeffektbehov beräknas genom att slå ihop transmis-

sionsförluster, ventilationsförluster gratisenergin Eg därmed definieras 

värmeeffekten Pg med ekvation 16. 
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   Ekv.(16) 

         —           Ekv.(17) 

                      
     Wh Ekv(18) 

Detta kan ses i s.k. varaktighetsdiagram. Varaktighetsdiagrammets y 

axeln representerar ute temperatur och har enheten  . X axeln represen-

terar timmar och har enheten h. Dessa enheter blir tillsammans Ch 

vilket är arean, som är detsamma som gradtimmar som har enheten Gt 

  =                
    Ch/år Ekv.(19) 

Värmeenergibehovet för uppvärmning under ett år beräknas med 

ekvationen nedan. [10]  

 

             kWh/år Ekv(20)  

Qtot= Byggnadens specifika värmeeffektförlust W/°C  

Gt = Gradtimmar [12] 

2.4.2 Gradtimmar  

Gradtimmar är ett begrepp som används för att bestämma värmeener-

gibehovet. För att få fram gradtimmar beräknas skillnaden mellan varje 

timmes ute-och innetemperatur och multipliceras därefter med tiden. 

Bilaga 2. [10] 

 

  =         –               
     Ch/år                                   Ekv. (21) 

T inne = Inomhus temperatur   

T ute = Utomhus temperatur   

 

2.4.3 Luftvärmarens effektbehov, P       

                        Ekv(22) 

                     ö   ä                
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 Ekv.(23) 

                       ä                   

                           

                              [10] 

2.4.4 Den totala energianvändningen till fastigheten  

                    Ekv.(24)   

       = Totala energianvändning kWh/år 

E= Energibehov kWh/år 

    = Uppvärmning tappvarmvatten kWh/år 

   = El fastighet kWh/år [10] 

2.4.5 Bestämning av värmeeffektbehov  

Det dimensionerade värmeeffektbehovet bestäms av storleken på 

värmesystemet och anges i W/m2. Värmeeffektbehovet är ca 40-60 W/m2 

Atemp, för flerbostadshus är det 30-60 W/m2 A temp, skolor 45-55 W/m2 

Atemp, och för kontor 35-60 W/m2 Atemp. Det dimensionerade värmeeffekt-

behovet beror på vart fastigheten är belägen och hur gammal den är. 

Andra faktorer som påverkas storleken kan vara klimatskalets omslu-

tande area, isoleringsmaterial, värmetrögheten, ventilations sätt flöde, 

innetemperatur och ute klimatet påverkar också värmeeffekten. Dessa 

värden är väldigt låga i jämförelse med boverkets krav och verkligheten.  

Ovanstående värden bör man sträva efter. [10]  

2.4.6 Dimensionerade vinterutetemperatur  

Boverkets hemsida utgår från en antagen lägsta utetemperatur och det 

kallas för dimensionerade vinter utetemperatur DVUT. Denna används 

för att dimensionera rör, radiatorer och värmekällor. DVUT är dock inte 

lägsta utetemperatur utan medeltemperaturen under ett dygn. Om 

DVUT förutbestäms som för låg, blir systemet över dimensionerat, 

vilket medför högre kostnader och sämre funktion, överskattas DVUT 

så blir det istället för kallt inomhus när temperaturen ute minskar. 
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Tidigare byggregler använde LUT (Lägsta Ute temperatur) och sedan 

användes DUT (Dimensionerade Ute temperatur). I dagsläget används 

DVUT som har samma tillämpning som de äldre versionerna. DVUT 

fastställs utifrån vart fastigheten ligger och vilken tidskonstant den har. 

Bilaga 2. [10] 

2.4.7 Graddagar  

Värmeenergibehovet kan beräknas med graddagar istället för 

gradtimmar. Graddagarna beräknas på samma sätt som gradtimmar, 

utetemperaturen beräknas under ett dygn med viss temperaturskillnad 

istället för varje timme. Summan av skillnaden på ute temperaturen och 

innetemperaturen beräknas under ett år. På ett normalt sätt ska 

graddagar beräknas som summan mellan innetemperaturen 17 °C och 

utetemperaturen för alla årets dagar, utetemperaturen bör dock vara 

under 11°C, då denna temperatur anses täcka värmebehovet med gratis 

värme. En innetemperatur på 17°C utsågs då denna innetemperatur ska 

täcka det totala värmeenerigbehovet upp till 20°C. Variationen av 

graddagar i Sverige är från 3000 till 6000 på ett år. [12] 

2.4.8 Värmebehov beräknat med årsmedeltemperatur  

När gradtimmar saknas vid beräkning av värmebehovet för en 

byggnad, d.v.s. uppvärmning av ventilation och luftläckage, kan dessa 

beräkningar genomföras med hjälp av ortens årsmedeltemperatur och 

byggnadens värmeförlust. Beräkningarna kan göras genom 

årsmedeltemperatur Tum och temperaturskillnaden som förmodas vara 

konstant under årets alla timmar. [12] 

                         Wh                      Ekv.(25) 

                   Ch 

Där 8760 är antalet timmar på ett år.  

Tg= gränstemperatur 

Tum= Normalårstemperatur     
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2.4.9 Uppvärmning av tappvarmvatten 

Värmeenergi är viktigt för tappvarmvatten under hela året. Den varierar 

kraftigt beroende på rutiner, vanor och antal personer som bor i bosta-

den. Genomsnittlig förbrukning för bostäder är cirka 30 kWh/m2 eller 

0,5 kW per lägenhet om den är 150 kvm. En stor familj med många barn 

och ungdomar behöver mer varmvatten än äldre personer med samma 

antal boende. Värmeenergi för tappvarmvatten ligger mellan 2000-5000 

kWh på år och bostad. [14]  

 

Distributions och reglerförluster, elenergibehov för pumpar och 
fläktar el fastighet, etc. 

Beroende på vilken typ av apparat och maskin som används i en fastig-

het, ligger värmeförlusterna på ett utgångsläge mellan 500-1000 kWh/år 

och dessa värden är för alla typer av bostäder. [14] 

2.4.10 Värmetillskott 

Människor alstrar värme mellan 50-100 W per person beroende på ålder 

och aktiveringsnivå. Det blir ungefär 1000 kWh per år och bostad under 

uppvärmningssäsongen för ett tvåmanna hushåll. Det är cirka 70-80 % 

av hushållselen som omvandlas till värme som värmetillskott till 

bostaden. Resten av denna värme försvinner som värmeförluster genom 

avlopp, etc. Hushållsel användningen ligger mellan 2000-7000 kWh/år. 

Från tappvarmvatten är det ca 20 % som är värmetillskott till byggna-

den. [14] 

2.5 Energianvändning och gränsvärde 

Energianvändningen och gränsvärdet för byggnader kan redogöras där 

den totala energianvändningen som används under ett år beräknas i 

kWh/m2,år per uppvärmd golvarea A temp. Se bilaga 3.  

Qbea = Qenergi/ Atemp kWh/år                Ekv.(26) 

Qbea = Energianvändning-gränsvärde kWh/år. m2  

Atemp = golvarea m2    

             Qenergi = Byggnadens energianvändning kWh/år 
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Energianvändningen varierar under året och beror på vilken klimatzon 

fastigheterna ligger. Se bilaga 3. [14] 

2.5.1 Varaktighetsdiagram 

För att beskriva en fastighets effektbehov används ett 

varaktighetsdiagram. Diagrammet visas från den kallaste timmen till 

den varmaste i normal följd, den kyligaste timmen är då lika med 100 % 

effektbehov. Diagramtypen kan även visa och beskriva Sveriges behov 

av eleffekt etcetera. Den vertikala axeln visar effekt kW och den 

horisontella axeln visar tid h, detta innebär att den yta som kurvan visar 

är fastighetens totala behov av energi. Då det är få timmar per år som är 

extremt kalla, där ett högt effektuttag krävs så blir kurvan smalare och 

högre där detta sker. Se bilaga 4. [15]   

2.5.2 Värmeledning 

Värme är en form av molekylär rörelseenergi. Metaller har väldigt bra 

ledningsförmåga, därför används dessa där effektiv värmeöverföring 

önskas. Isoleringsmaterial som mineralull har dålig ledningsförmåga 

vilket medför bättre värmemotstånd. Allt material har någon form av 

värmeledning. Värme kan bara transporteras från en högre temperatur 

till en lägre, desto större temperaturskillnad, desto bättre 

värmeöverföring. Tjockleken på en vägg har därmed betydelse, då en 

tjockare vägg med samma material som en tunnare, har lägre 

värmeflöde. [16] 

   K= (λ/∂)*A*(Tinsidan – Tutsidan)  W  Ekv.(27) 

      λ= Värmeledningsförm ga W.m-1.k-1 

 A= Tvärsnittsarea m2 

 T= Temperatur C  

2.5.3 Värmekonduktivitet (λ) och värmemotståndet (R) 

Värmemotståndet på ett material kan beräknas om tjockleken som 

betecknas med (d) divideras med konduktiviteten för värme (λ) och 

enheten för värmemotståndet är (R) och enheten för det är m2K/W. Där 

ett högre värde för värmemotståndet innebär en bättre isoleringsförmå-

ga. För att ta reda på ett materials förmåga att isolera används värme-

konduktivitet vilket betecknas lambda λ och har enheten W/m·°C 

eller W/m·K. Värmemotståndet kan vara helt olika och dessa beror på 
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temperatur skillnad och materials förmåga, densitet och fuktighet. 

Värmemotståndet visar hur bra materialytan isolerar. Men det kan även 

vara värmetillståndet i en vägg.[17]. Se bilaga 4.[18] 

 

 
 

    λ Ekv.[28] 
d=Tjocklek m 
λ      °  

2.5.4 Ytmotstånd 
 

Måttet på ytmotstånd beror på materialytans vanliga motstånd  mot 

strömflödet och inte på hur materialets insida är uppbyggd. När luft 

som är näst intill orörlig och svag förekommer på materialets yta så 

minskas motståndet. Detta medför ett temperatur sänkning över hela 

lustspalten då detta ger ett motstånd mot värmeflödet. Temperaturen på 

ytan växlas och är bunden till det sätt som värmen överförs. 

 Rse = Utsidans ytas luftmotstånd  

 Rsi = Insidans ytas luftmotstånd  

2.5.5 Det totala R-värdet beräknas genom att addera alla material som en 

komponent består av. R-värderna beräknas var för sig först, även 

insidans och utsidans yta, sedan adderas dessa R-värden. [17] 

 
Rtotal = Rse + R1 + R2 + Rsi                 Ekv.(29) 

 

 



 

2 Teori  

2017-06-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårte Sjöström. 

18 

 

2.5.6 Värmegenomgångskoefficient U-värde, för byggnadsdelar 

Värmegenomgångskoefficienten U visar kapaciteten hos ett ämne i en 

konstruktion där tjockleken på materialet är angivet samt att värmen 

överförs i en stabil miljö. Måttet är den mängd värme som går igenom 

en yta på 1m2, där temperaturdifferensen som finns i omgivningen runt 

omkring byggnaden är 1°C. Detta värde är samma som summan av alla 

värmemotstånd R som återfinns i materialet och för båda ytmotstånden. 

U-värde ska vara så lågt som möjligt för att kunna uppfylla svenska 

byggregler. Enheten till U-värdet är W/m 2.K. [17] 

 

U= 
 

                
 Ekv.[30] 

 

2.5.7 Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor ψ 

Alla köldbryggor beräknas inte av värmegenomgångskoefficient för 

klimatskärmens byggnadsdelar, det kan vara delar som anslutningar 

mellan tak och väggar, vägghörn eller fönster. Dessa är linjära köld-

bryggor, de betecknas med Psi Ψ. Enheten p  dem är W/m·°C eller 

W/m·K. Psi Ψ-värden används när klimatskärmens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient Um ska beräknas. Desto lägre värde ju 

bättre isoleringsförmåga. Värmeförlusterna från köldbryggor ligger 

mellan 20-30% av värmeförlusterna som sker igenom klimatskärmen. 

[19] 

2.6 Ventilation  

Ventilation används för att kunna skapa bra luftkvalitet inomhus. Den 

tillför friskluft och för ut den förorenade luften som kan spridas i 

fastigheten, från ett rum till ett annat, t.ex. från kök till sovrum. Den 

skapar ett undertryck inomhus och tillför värme eller kyla beroende på 

behov. Om det börjar lukta inomhus kan det vara ett tecken på att 

ventilationen inte fungerar som förut eller är helt ur funktion. Förore-

ningar och orenheter ska föras bort via ventilationen utan att det drar 

eller att det blir stora skillnader på temperaturen i olika rum. Luftkvali-
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teten påverkas av koldioxid, damm, fuktighet och andra partiklar som 

kommer från inredning, matos och fukt. Ett välfungerande ventilations-

system är viktigt, då föroreningar kan påverka hälsan negativt. [10] 

2.6.1 Värmeåtervinning 

BBR ställer krav på en fastighets energianvändning och effektkrav vid 

elvärmeanvändning men inget allmän uttalat krav på värmeåtervinning. 

Då detta krav är så lågt väljer de flesta någon form av värmeåtervinning 

för att klara den godkända gränsen för energianvändningen och 

effektkravet. Fastighetsägaren väljer ofta att installera 

ventilationsvärmeväxlare eller frånluftsvärmepump. Valet beror på var i 

landet fastigheten ligger eller ska byggas eftersom att de är beroende på 

de klimatförhållanden som råder på orten. Det är dock tillåtet att bygga 

fastigheter utan värmepump eller värmeåtervinning om energikravet 

uppfylls. När en ventilationsvärmeväxlare används ska realistiska 

beräkningar göras på effekten och energin. Verkningsgraden som anges 

för värmeväxlaren är komplicerad att nå i verkligheten, detta beror 

bland annat på kanalförluster, smuts läckage etcetera. [20]  

2.6.2 FTX-till och från luftsystem  

Denna ventilation är ett system med värmeåtervinning. Den används 

mest i stora lokaler så som skolor, sjukhus, kontor och varuhus. 

Uteluften ska helst tas in så högt upp som möjligt, då den är renast där. 

Filtreringen i aggregatet gör uteluften fri från ohälsosamma partiklar. 

Systemet har två kanaler, ett som tillför luft utifrån och ett som suger ut 

luften inifrån. FTX aggregat innefattar fläktar, filter, värmeåtervinnare, 

eftervärmningsbatteri och ett kylbatteri. För att effektivisera aggregatet 

behövs kontinuerligt byte av filter, kanalerna ska även rengöras från 

smuts och damm vid behov. Nackdelar med FTX system är att det drivs 

med el, dessutom finns även risk för buller från fläktar och kanaler vid 

drifttiden. Det är även dyrt med underhållet. Se bilaga 5.[10] 

2.6.3 Ekonomi och Investeringsmetoder 

Det grundläggande syftet för en investeringskalkyl är att bedöma och 

jämföra lönsamheten hos olika investeringsalternativ. [21] 

Det finns fyra olika metoder som kan genomföras för att granska och 

jämföra lönsamheten när det gäller olika investeringar. De är Nuvär-
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desmetoden, Pay Back metoden, Annuitetsmetoden och internränteme-

toden. Nuvärdesmetoden används vid investeringskalkylering och för 

att göra jämförelser mellan investeringarna som sker vid olika tidpunk-

ter.[22] 

                              

(Nv) Nuvärdesmetod 
                                            
               

(R) Återbetalning   

d1: diskonteringsfaktor nr1: Hämtas ur tabell C. Se figur [1]  

d2: diskonteringsfaktor nr1: Hämtas ur tabell B. Se figur [2]  

 

Pay back metoden är den tid som det tar tills hela grundinvesteringen är 

återbetald. Bedömningen görs utifrån en förutbestämd tid då grundin-

vestering utgiften ska vara betald med inbetalningsöverskotten. Se 

ekvation 32 nedan. [23] 

                  
                

                    ö        
 Ekv.(32) 

2.6.4 Energiåtgärder i byggnader  

Det finns många olika åtgärder som kan energieffektivisera byggnader. 

Dessa åtgärder bör vara kostnadseffektiva och ha en livscykelkostnad 

eller återbetalningstid som är ekonomiskt givande för byggnaden. Det 

finns en del energiåtgärder som kan effektivisera bostadshus på bästa 

sätt. Det är även viktigt att det finns utbildad personal som tar hand om 

fastigheten och har tillräcklig kunskap för att kunna åtgärda saker vid 

behov. En viktig åtgärd är att återvinna värme ur frånluft med från-

luftsvärmepump och/eller med installation av FTX-aggregat. Installera, 

justera eller behovsstyra värme- och ventilation samt en installation av 

behovsstyrd belysning. Ett byte eller installation av nya termostater och 

att byta ut vattenarmaturen till en mer snålspolad variant. Det är även 

viktigt att göra undersökningar på hur allting fungerar under drifttiden 

så att effektiviseringen blir så bra som möjligt. För de byggnader som är 

byggda före år 1978 bör en tilläggsruta i fönsterbågen sättas och mer 

isolering bör tillsättas på tak/vind.[11] 
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Andra energibesparande åtgärder som minskar kostnader och minskar 

värmeförlusterna utan att påverka inomhusmiljön negativt, är att 

förbättra klimatskärmen, vilket resulterar i en minskning av transmis-

sionsförlusterna och luftläckageförluster. Detta kan göras genom en 

tätning av klimatskärmen som i sin tur minskar transmissionsförluster-

na och luftläckageförluster. För höga transmissionsförluster i bostäder, 

kan bero på sämre isoleringsmaterial som används i byggnaden, dåliga 

fönster med sämre isolerande egenskaper samt vindsisoleringen som 

kan vara en orsak. Luftläckaget brukar ofta vara väldigt stor vid fönster 

och dörrar, framför allt i äldre hus. 

Användningen av hushållsel har ökat kraftigt och de flesta apparater är 

inkopplade dygnet runt vilket medför en elektrisk energianvändning. 

Det ökade användandet av TV apparater, digitalboxar och andra 

apparater är en stor faktor i ökade elanvändningen. Detta kan vara ett 

område som bör ses över för att hitta nya lösningar som kan ge bättre 

besparing. [24]  
.  
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3 Metod   

En studie av litteratur har utförts för att hitta relevant och nödvändig 

information inom området. Boverkets regler och ISO-Standard har varit 

viktiga komplement för att få väsentlig bakgrundsinformation. För att 

undersöka fastighetens energianvändning, uppvärmning och 

konstruktion så har ett flertal fastighetsbesök gjorts. Via telefonsamtal 

till byggföretaget PEAB har ritningar och material beskrivning på 

fastigheten lokaliserats. Energiförbrukningens befintliga data har 

kartlagts genom ventilations och transmissionsberäkningar. 

Examensarbetet har utförts och slutförts på egen hand, men med 

handledning av HSB och Mittuniversitetet. 
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4 Utförande 

 

4.1 Beskrivning av huset 
Flera av HSBs bostadsfastigheter ligger i en stadsdel i norr i Östersund. 

Stadsdelen är blandad med både gamla och nya byggnader och 

bostäder. Fastigheten byggdes år 2015 och blev inflyttning september 

2015. Den valda fastigheten har 46 lägenheter och de är i varierande 

storlekar, från 32 kvm till 117 kvm. De två flerbostadshusen är byggda i 

souterräng, har 3 fulla våningsplan och en takvåning som är indragen 2 

meter.  Källarplanet är delvis ett garage. Se figur 3. 

4.1.1 Elanvändning i fastigheten 

Husets elförbrukning från september 2015 till augusti 2016 är 157 MWh, 

då var alla lägenheterna bebodda. Den förbrukade elen har använts till 

inom-och utomhusförbrukning, ventilationsfläktar, hissar och till 

uppvärmning av luftventilationen.[25] 

4.1.2 Fjärrvärme  

Fjärrvärme används för att värma upp byggnaden, det är både miljö-

mässigt bra och kostnadseffektivt. Husets fjärrvärmeförbrukning finns 

dokumenterad och statistiken visar hur mycket fjärrvärme som har 

använts under ett helt år. Fjärrvärmeanvändning är räknad från sep-

tember 2015 till augusti 2016 med 394 MWh. [25] 

 

4.1.3 Tappvarmvatten 

Värmeenergi behovet för uppvärmning av tappvarmvatten varierar 

kraftigt beroende på människor vanor och beteende. 

Tappvarmvattenanvändningen uppgick till 444 MWh/år, användningen 

från september 2015 till augusti 2016.[25]  

4.1.4 Belysning, personer och maskiner 

Belysning, människor och maskiner i de allmänna utrymmena såsom 

trapphus, garage, förråd, hissar och entré är energibehovet 102 MWh/år, 

enligt HSBs schablonblad. Se bilaga 5. 
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4.1.5 Cirkulationspumpar och hissar  

Huset använder två olika pumpar den ena är VS pump, den har en 

effekt på 150 W och drifttiden är 6000 h/år.  Medan den andra är VVC 

pump med total effekt på 70 W och drifttiden är 8760 h/år. Huset har 

även en cirkulationspump med effekten 20 W per lägenhet och driftti-

den på den är 6000 h/år. Det totala energibehovet är 7 kWh/år. 

 

Hus 1 har två hissar med en total area på 6,7 m2, hus 2 har också två 

hissar med samma totala area. Energibehovet för att driva dessa hissar 

är 2300 kWh/år för 46 lägenheter. Detta beror på att hissens energibehov 

per lägenhet är uppskattad till 50 kWh/lgh, år, enligt HSBs schablonblad 

och detta multipliceras med antal lägenheter, då blir energibehovet 2,3 

MWh/år. Se bilaga 5.  

4.1.6 In/utfart garage  

Vid in/utfart garage blir luftväxling med energibehovet på 3 MWh/år, 

enligt HSBs schablonblad. Se bilaga 5.  

4.1.7 Belysning i allmänna utrymmen 

Belysning i de allmänna utrymmena såsom trapphus, garage, förråd, 

hissar och entré är energibehovet 8,1 MWh/år, enligt HSBs schablon-

blad. Se bilaga 6.  

4.1.8 Fläktar  

Specifik fläkteffekt uppgår till 1,8 kW/m3/S och luftflödet till de lägenhe-

ter som är belägna under dessa är 0,4/s, m2, för garaget är det 0,40 l/s, m2 

och för trapphus är det 50 l/s, m2. Dessa värden multipliceras med den 

totala arean för antal lägenheter, garaget och antal trapphus samt med 

fläkteffekt. Produkten av dessa blir att luftflödesbehovet för lägenheter-

na är 9 m3/s, för garaget 0,2 m3/s och för trapphus 0,2 m3/s. Energibeho-

vet för att tillföra luft in i lägenheterna, garaget och trapphusen är 9 

MWh/år. Bilaga 6. [26] 
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4.2 Transmissionsberäkning 

En omfattande genomgång med noggrann beräkning av 

transmissionsförlusterna av byggnadernas olika material har 

genomförts för att få ett så exakt resultat som möjligt, vilket gör att de 

omfattande energiförlusterna kan bestämmas. Med beräkning av 

transmissionsförlusterna menas en beskrivning på värmeförlusterna 

genom fönster, väggar, golv och tak. Ekvationer som används i 

transmissionsförluster är 2,3,28,29 och 30. U-värde som används i 

beräkningar har kommit ifrån standard Swedisol se källa [18] och från 

standard SS-EN ISO 10456:2 007. [27] 

4.3 Husets uppdelning 

Fastigheten är uppdelad i hus 1,2,3,4 och 5. Fastigheten består av två 

bostadsfastigheter hus 1 och 2. Med hjälp av detaljerade ritningar på 

fastigheterna, där information om vilka delar som fastigheterna består. 

Uppdelning av byggnaden Hus 1 och 2 är spegelbilder av varandra, 

varje hus är uppdelade i två delar, del 1 och del 2. Hus 1 och 2 består av 

4 likadana våningar. Hus 3 är ett bostadsförråd och miljöhus, hus 4 

innehåller ett cykelförråd samt ventilationsförråd och hus 5 är garaget 

som befinner sig under marken. Se figur 3, 4 och 5. 
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4.4 Hus 1 och 2 

4.4.1 Hus 1 och 2, plan 0-4 

Hus 1, plan nolls area är 526 m2 och hus 2, plan nolls area är 526 m2.  

Hus 1 uppdelad till golv på mark G1 med en total area på 263 m2 och 

golv på mark G2 totala arean är 263 m2. Den totala golvarean av hus 5, 

garaget är 526 m2. Totala arean på hus 1, 2 och 5, plan noll är 1 577 m2. 

Hus 2 är uppdelad på samma vis och delarna där har samma area som 

G1 och G2 i hus 1. 

 

Isoleringsmaterialen som hus 1 G1 består av är betong 110-150 mm, EPS 

100+100+70 mm. Medan hus 1 G2 består av betong 100 mm, EPS betong 

100 mm, EPS betong 200 mm. U-värdet på G1 blir 0,13 W/m2˚C och 

transmission för G1 blir 35 W/C. För G2 blir U-värdet 0,12 W/m2C och 

transmission blir 31 W/C. Se bilaga 7. 

 

U-värdet till hus 2 G1 är 0,13 W/m2 C och transmission 35 W/C och för 

G2 blir de 0,12 W/m2 C. Transmission för G2 är 31,4 W/C. Vid 

beräkningarna har ekvation 28,29 och 30 använts. Se bilaga 8 och 9.  

4.4.2 Fönster, dörrar och portar 

U-värdet för 3-glasisolerings fönster, balkongdörr, ytterdörr, små 

garageportar och stora garageportar är angiven av leverantör. Se bilaga 

10.  

Fasaden mot söder och norr på hus 1, så är den totala arean för fönstren 

394 m2 och har ett U-värde på 1,1 W/m2 C. Transmission blir 433 W/C. Se 

bilaga 11.  

Det finns 24 fönster på fasaden på hus 1, mot väster, med en total area 

på 16 m2 och U-värdet för dessa fönster är 1,1 W/m2 C som är angiven av 

leverantören. Transmission för dessa fönster är 18 W/C.  Hus 1, fasad 

mot öster har totalt 16 fönster med en total area på 12 m2, där 

transmissionen blir 13 W/C. Se bilaga 12.  
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Hus 1 har 24 balkongdörrar med totala arean på 50 m2 och U-värdet är 

angiven av leverantör och är 1,1 W/m2 C. Transmissionen är 55 W/C. Se 

bilaga 13. 

Hus 1 har två ytterdörrar med totala arean på 4 m2.  U-värdet är angivet 

av leverantören och är 1,1 W/m2 C och Transmission för ytterdörr blir 5 

W/C. Se bilaga 13.  

Det finns 3 stora garagesportar på hus 1 med den totala arean 27 m2 och 

med ett U-värde på 2 W/m2 C. Transmissionen är 40 W/C. Se bilaga 13.  

Den lilla garage porten på hus 1 har arean 6,1 m2. U-värdet är på 1,5 

W/m2 C. Transmission blir 9 W/m2 C. Se bilaga 13 

Fasaden mot norr och mot söder på hus 2 har fönster med en total area 

på 394 m2. U-värdet är angivet av leverantör och är på 1,1 W/m2 C. 

Transmissionen är 433 W/C. Se bilaga14. 

Fasaden mot väster på hus 2, har 28 fönster med en total area på 18 m2. 

U-värdet är 1,1 W/m2 C. Transmissionen blir 20 W/m2 C. Se bilaga 15. 

Fasaden mot öster på hus 2 har 16 fönster med en total area på 12 m2. 

Transmissionen är 13 W/C. Se bilaga 15. 

Hus 2 har 24 balkongdörrar med totala arean på 50,4 m2 och U-värdet är 

angiven av leverantör och är 1,1 W/m2 C. Transmissionen är 55 W/C. Se 

bilaga 16. 

Hus 2 har 2 ytterdörrar med totala arean på 4,2 m2 och med ett U-värde 

angiven av leverantör på 1,1 W/m2 C. Transmissionen är 5,3 W/C. Se 

bilaga 16. 

Hus 2 har 3 stora garagesportar. Den totala arean till portarna är 26,46 

m2 med ett U-värde på 1,5 W/m2 C. Transmissionen är 40 W/C. Se bilaga 

10 och bilaga 16. 
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4.4.3 Taket på hus 1 och 2 över lägenheter, trapphus, hisstopp, 
hörnbalkongerna, uppstolpade tak och balkonger utan hörn. 

Takets isoleringsmaterial på hus 1 och 2 är olika och den varierar över 

vart det är placerat. Taket består av 5 typer av material från yttertak 1-4 

YT1-YT4 och BT1 som representerar taket över balkongerna. Takets 

totala area till hus 1 är 735 m2, hus 2 har samma totala area. Hus 1 och 2 

tillsammans har en total area på 1 470 m2.  

Taket på lägenheterna och trapphus YT1 består av råspont på 22 mm, 

lösull på 500 mm, GN skiva 13 mm och GF skiva 15 mm. Den totala 

arean är 511 m2 och samma till hus 2. U-värdet på hus 1 blir 0,1 W/m2.C, 

hus 2 har samma U-värde. Beräkningar av transmissionen för hus 1 och 

2 blir vardera 43 W/C. Se bilaga 17 och 18. 

Hisstopp taket YT2 isolering består av råspont 22 mm, mineralull 220 

mm och betong 200 mm. Den totala arean till en hisstopp är 3,4 m2, den 

totala arean för de 4 hisstopparna i hus 1 och 2 är 13 m2. U-värdet blir 

0,2 W/m2 C för ett hisstopp och för 4 hisstoppar blir 0,2 W/m2 C. Trans-

missionen för en hisstopp är 0,5 W/C och för 4 hisstoppar är transmis-

sionen 2,1 W/C. Se bilaga 19.   

 

Taket över hörnbalkongerna YT3 isoleringsmaterial består av råspont 22 

mm, limträbalkar 315 mm, lösull 300 mm, GN skiva 13 mm och GF 

skiva 15 mm. Den totala arean för hus 1, YT3 är 11,7 m2. U-värdet till 

taket över hus 1 är 0,1 W/m2 C och transmissionen är 1,2 W/m2 C. Hus 2, 

YT3 har samma värden. Se bilaga 20 och 21.  

 

Låga uppstolpade tak YT4 isoleringsmaterial består av råspont 22mm, 

lösull 300 mm och betong 250 mm. Den totala arean för hus1, YT4 är 43 

m2. U-värdet till hus 1, YT4 är 0,1 W/m2C Transmissionen för hus 1, YT4 

är 6 W/C. Hus 2, YT4 har samma värden. Se bilaga 22 och 23. 
 

Taket på balkonger utan hörn BT1 isoleringsmaterial är råspont 22 mm, 

limträbalkar 225 mm, och minerit 12 mm. Den totala arean är 162 m2 och 

U-värdet för hus 1, BT1 är 0,5 W/m2 C Transmissionen till hus 1, BT1 är 

83 W/C. Alla värden är samma till hus 2, BT1. Se bilaga 24 och 25. Vid 

beräkningarna har ekvation 28,29 och 30 använts samt bilaga 10.  
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4.4.4 Ytterväggar plan 4, hus 1 och 2 

Ytterväggarna på plan 4 är av en annan typ än ytterväggarna på plan 1, 

2, 5 och isoleringsmaterialet som har används är Gipsskiva 9 mm 

Mineralull 45 mm, betong, 13 mm GN skiva, 15 mm GF skiva. U-värdet 

är 0,1 W/m²C och den totala arean är 428 m2. Transmissionen är 56 W/C. 

Vid beräkningarna har ekvation 28 och 30 använts. Se bilaga 10, 26 och 

27. 

 

4.4.5 Trapphus hus 1 och 2 

Det finns sammanlagt 4 trapphus i hus 1 och 2. Den totala arean på 

dessa är 93 m2. Isoleringsmaterialet som används i dessa 4 trapphus är 

GU gipsskiva på 9 mm, mineralull på 120 mm och betong 150 mm. Den 

totala U-värde blir 0,3 W/m²C och transmission blir 7 W/C. Vid beräk-

ningarna har ekvation 28,29 och 30 använts. Se bilaga 10, 28 och 29. 

4.5 Hus 5  

4.5.1 Garaget, plan noll. 
 

Hus 1,2 och 5 har ett gemensamt plan noll, där används olika typer av 

isoleringsmaterial samt betong. Golvmaterialen till hus 5 garaget är 

betong 100-150 mm, EPS betong 100+100+70 mm. Den totala arean är 526 

m2.  U-värdet är 0,1 W/m2˚C. Transmissionen blir 69W/˚C. Vid 

beräkningarna har ekvation 28,29 och 30 använts. Se bilaga 10 och 30. 

 

4.5.2 Taket hus 5 (Se figur 1). 

Terrassbjälklag TB1 består av betong 60-90 mm, isodrän 100 mm och TT-

kasseter 400 mm. Den totala arean till TB1 är 159 m2 och U-värdet är 0,3 

W/m2 C. Transmissionen är 47 W/C. Se bilaga 31.  

Terrassbjälklag TB2 som är belägen över parkeringarna består av 

följande isoleringsmaterial isodrän 100 mm, betong 20 mm och TT-

kassetter 400 mm. U-värdet blir 0,3 W/m2 C och den totala arean är 366 

m2. Transmissionen är 101 W/C. Se bilaga 32. Vid beräkningarna har 

ekvation 28,29 och 30 använts samt bilaga 10. 
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4.5.3 Hus 5, ytterväggar under marken  

Garagets ytterväggar befinner sig under marken. Det består av isole-

ringsmaterial som glasull med tjockleken 100 mm och betong med en 

tjocklek på 200 mm. Arean för garaget är 557 m2. Vid transmission 

används ritningar för att se den totala arean samt ekvation 28,29 och 30 

och med hjälp av bilaga 10 då kunde beräkningen utföras. U-värdet från 

beräkningarna var 0,3 W/m2C. Den totala arean multipliceras med U-

värdet, där summan blir 186 W/C. Se bilaga 33. 

4.5.4 Köldbryggor 

Energiflöde som sker genom Köldbryggor, enligt HSBs schablonpåslag 

består av 20 % av de totala transmissionsförlusterna. Med hjälp av ett 

schablonpåslag så utförs beräkningar till köldbryggor. Se figur 6 
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5 Resultat 

 

5.1 Transmissionsförluster  

Vid beräkningarna har ekvation 2,3 och 26 använts och där blir trans-

missionsförlusterna 330 MWh/år. Se bilaga 34 

Beräkning av köldbryggor  

Enligt HSBs schablonpåslag med 20 % för transmissionsförlusterna visar 

det att köldbryggornas värmeflöde är 442 W/C. Se bilaga 35 

5.2 Ventilationsförluster  

Styrd ventilation är ett system som för bort fuktproblem och möjlig 

mögeltillväxt från kalla utrymmen så som vind eller källare. Medan den 

uppvärmda luften som kommer ut tar med sig sin värme och luften som 

kommer in i byggnader måste uppvärmas till rätt temperatur. Det är 

viktigt att ta tillvara inneluftens energiinnehåll och för detta kan värme-

återvinning används, byggnaderna har FTX system med värmeåtervin-

ning. Det finnas ett antal beräkningar för att få fram ventilationsförlus-

ter. Beräkningar för ventilationsförluster görs med hjälp av ekvationer 

6,7 och gradtimmar ekvation 24 samt indata. Den totala arean till huset 

är 4 206 m2 och luftflöde till lägenheter är 0,39 l/s, m2, enligt omvandlas 

till m3/s genom att multiplicera den med den totala arean för lägenheter 

sedan delat med 1000. Detsamma gäller garaget och där är luftflödet 0,4 

l/s, m2 enligt leverantören, vilket multiplicera med garagets totala area 

sedan delas med 1000. När det gäller trapphus är det 50 l/s, m2 per ett 

trapphus enligt leverantörs det totala flödet blir 0,2 m3/s. Temperatur-

verkningsgraden för värmeväxlaren är 80 % enligt leverantör och luft 

densitet till 1,2 kg/m3 luftens värmekapacitet antas till 1000 J/Kg.k. [26] 

För att beräkna storleken på ventilationsförluster så används ekvatio-

nerna 6,7 och 24. Då blir ventilationsförluster 270 MWh/år. Se bilaga 36.  
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Den totala energi som behovs för uppvärmning av ventilationsluft 

beräknas med ekvationen nedan. 

                           W        

              Qvent = Ventilationsförluster [11] Ekv(33)  

Luftläckage 

Luftläckage beräknas med hjälp av standard SS-EN ISO 13789:2 007 (E) 

sidan 16.  

   
      

  
 

 
 
     

     
 
  Ekv(34) 

V= Ventilerad volym m3 

N50 = Läckageluftomsättning per timme med tryckskillnad 50 Pa mellan 

inne och ute i byggnader och hämtas ur figur 7 

V1= Tilluftsflöde m3/h 

V2=Frånluftsflöde m3/h 

e, f hämtas från tabell figur 7 

Enheten för Vx= m3/h [28] 

Luftläckageförluster  

OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll) visar hur mycket luft 

som flödar in och ut i huset. Den totala golvarean till huset är 1 577 m2 

och snitthöjden är 3,1m. Den ventilerade volymen sätts till 3 785 m3. 

Läckage Luftomsättning är 0,1 med ett antagande på 3 personer i varje 

lägenhet. Luftläckageförluster till hus 1,2 och 5 blir 379 W/C. Ekvationer 

som används vid beräkningar är 13,14,24 och 34 samt hjälp av bilderna i 

figur 7 och 8. Se bilaga 37.  
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5.3 Sammanställning av U-värde och transmissionsberäkningar  

Sammanställning av U-värdet på alla klimatskal på hus 1, 2 och 5 redovisas i 

tabeller nedan. 

Hus 1  

Byggnadsdelar hus 1 innan 

åtgärdar       

Hus 1 
U 
(W/m^2.C) Area m^2 U*A 

Taket överlägenheter och trapphus 0,085 511 43,4 

Taket överhiss topp 0,16 13 2,1 

Yttervägg 0,2 1031 210,4 

Fönster 1,1 422,0 464,2 

Balkongdörrar 1,1 50 55,4 

Ytterdörrar 1,1 4,2 4,6 

Plan 4 0,1 428 56,4 

Trapphus 0,3 46 13,1 

Garageport 1,5 3,0 4,5 

Golv G1 0,1 263 35 

Golv G2 0,12 263 31,4 

Summa   3035 920,4 

Hus 2 

Byggnadsdelar hus 2 innan 

åtgärdar       
Hus 2 U (W/m^2.C) Area m^2 U*A 

Taket överlägenheter och trapphus 0,08 511 43,4 

taket överhiss topp 0,16 13 2,1 

Yttervägg 0,2 1031 210,4 

Fönster 1,1 424 466,3 

Balkongdörr 1,1 50 55,4 

Ytterdörr 1,1 4,2 4,6 

Plan 4 0,1 428 56,4 

Trapphus 0,3 46 13,1 

Garageport 1,5 3,0 4,5 

Golv G1 0,1 263 34,7 

Golv G2 0,12 263 31,4 

Summa   3037 922,4 
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Hus 5 garaget 

Hus 5 utan tilläggisolering       

  U (W/m^2.C) Area m^2 U*A 

Taket över garaget TB1 0,3 159 46,7 

Taket över garaget TB2 0,3 366 101 

Yttervägg 0,3 557 186,3 

Golv 0,1 526 68,7 

Summa   1449 364,9 

 

De totala resultaten av transmissioner beräkningarna av hus 1,2 och 5 är 

2 208 W/C och de totala köldbryggorna är 442 W/C av den totala trans-

missionen. Dessa värden ska divideras med den totala omslutande 

arean (Aom) som är 6 718 m 2, då blir den genomsnittliga värmegenom-

gångskoefficienten Um 0,35 W/m2.C. Den bestämda värmegenomgångs-

koefficienten enligt Boverkets föreskrifter BBR 22, är beräknad enligt 

formel i ekvation 5. Detta värde bör vara lägre då huset är ett nybygge. 

Östersund ligger i klimatzon 1, enligt BBR 22 så ligger kravet på en 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um på 0,40 W/m2.C. [29]. 

Se figur 9 och bilaga 38. 

5.4 Värmeenergibehov. 

Värmeenergibehovet till en byggnad beräknas genom att multiplicera 

värmeeffektsförluster med de lokala gradtimmarna. Det verkliga 

energibehovet enligt HSBs är 653 MWh Ekvationer som används vid 

beräkningar är 22 och 26.  

Värmeenergibehov, Ev 647 MWh 

 

Värmeeffektbehov till fastigheten, Pt  

Värmeeffektbehovet till fastigheten beror på skillnaden mellan ute och 

innetemperatur samt med hänsyn till ventilationsförluster, transmis-

sionsförluster och luftläckageförluster men inte med hänsyn till gratis-
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värmetillskottet. Desto större temperaturskillnad det är, desto större är 

värmeenergiförlusterna. Värmeeffektbehovet beräknas med ekvation 4 

där DVUT satts till -23 °C [20], och inne temperaturen satts till 21 °C, då 

blir temperaturskillnaden 44°C. 

                –       –          W 

Värme effektbehov 228 kW 

 

Värmeenergibehov och årskostnaden 

Fastighetens värme energibehov ligger på 647 MWh och energipriset 

som har hämtas fr n Jämtkraft ”mina sidor” där fjärrvärme priset anges 

till 585 Kr/MWh inklusive moms och energiskatt. Årskostnaden för 

uppvärmning blir då 378 557 Kr/år, den verkliga kostnaden enligt HSBs 

är 349000 Kr/år, skillnaden beror på beräkningen har normalårskorrige-

rats vilket inte den gjorts med den verkliga kostnaden. Se bilaga 38. 

Energianvändning och gränsvärde 

Energianvändningen och gränsvärdet för byggnader kan beskrivas som 

den totala energianvändningen under ett helt år 103 kWh/m2.år per 

uppvärmd golvarea Atemp. Den verkliga energiprestanda enligt HSB är 99 

kWh/m2.år. Ekvationen som används vid beräkningar är 26. Husets 

energianvändning uppfyller BBRs krav. Se bilaga 3 och 39.  

Energianvändning och gränsvärde 103 kWh/m2.år 

 

5.5 Energiförbättringar och åtgärder  

Sänkning av innetemperatur 

Energibehovet för uppvärmningssäsongen är 647 MWh, inomhustem-

peraturen ligger på 21 °C och årskostnaden för uppvärmningen är 

378556 Kr. Energipriset för fjärrvärme är 585 Kr/MWh enligt Jämtkraft, 

vilket skulle innebära att 11510 kr kan sparas om innetemperaturen 

sänks till 20°C och till hela året 22444 kr. Årskostnaden och värmeener-

gibehovet minskas då till 356112 Kr/år. Denna åtgärd är väldigt bra och 
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ger en besparing utan extra kostnader. Enligt Jämtkraft fås en bespa-

ringen på 5 % vid varje grads sänkning av innetemperaturen. Se figur 10 

och bilaga 39.  

Kallstart på kranen 

Kallstart funktionen är en ny teknik som i dagsläget används flitigt, 

funktionen ger en hög varmvattenbesparing med en låg påverkan på 

komforten. När vattnet börjar spola i kranen kommer det alltid kallvat-

ten först vilket ger en besparing på varmvattnet. En annan fördel med 

denna funktion är att även vid korta tappningar så undviks att varm-

vattnet att dras upp i rören, vilket är onödigt då det sedan kallnar och 

inte blir till någon nytta. Blandning av varmvatten sker när kran spaken 

vrids ut till vänster, men i övrigt är vattnet kallt.[30] 

Snålspolande kranar och duschar 

En annan investering kan vara snålspolande kranar, de används för att 

minska vattenflödet i kranarna utan att minska vattentrycket. Denna 

investering göra en besparing på 950 kr/år för ett hushåll. Fastigheten 

består av 46 lägenheter och detta innebär att besparing ligger på 

43700Kr/år. Se bilaga 40.[31] 
 

Hur solceller fungerar 

Solcellssystem är bra och används för att omvandla solljusenergi till 

elektrisk energi. Det är ett ljudlöst system som fungerar både utan 

rörelse och också bränsle. När solinstålningen möter solcellen då 

uppkommer en elektrisk laddning mellan fram-och baksida på solcellen. 

Denna gör att solcellen kan styra sina elektroner så att laddningen blir 

till ström. Insamlingen av stömmen sker på solcellens framsida där ett 

metalliskt nät finns. Baksidan som inte utsätts för ljus har en yta av 

metall och leder ut strömmen. Det finns två huvudtyper av 

solcellssystem, system som är anslutna till elnätet och fristående (inte 

nätanslutna) system med batterilager.[32] 

Fristående solcellssystem med batterier. 

I detta system lagras energi i ett batteri som kan användas vid ett annat 

tillfälle. Det brukar finnas en laddningsregulator som skyddar batteriet 

mot överladdning och djupurladdning som kan leda till skador på 
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batteriet. Vid placering och installation av solceller är det viktigt att 

kontakta byggnadskontoret i den kommun som installationen ska göras 

för att se de lokala bestämmelserna. Produkterna ska vara CE-märkta, 

därför ska en kontakt med elnätsföretaget hållas. I Sverige används 

solceller och de producerar mellan 600-900 kWh per installerad kW och 

år. [32] 

 

Hur mycket el ger en solcell?  

De vanligaste solcellerna som används i dagsläget har en verkningsgrad 

på ca 15 %. Det betyder att 15 % av den solenergi som träffar solcellen 

omvandlas till el. Resterande solenergi reflekteras tillbaka eller blir till 

värme, men det finns även en del svinn, vilket leder till att det är 14 % 

som kan utnyttjas. Vid installation av solpaneler med 1 kilowatt som är 

placerade i solen, mot söder med en vinkel som ligger mellan 30 till 50 

graders lutning mot horisontalplan, och tar upp en yta på cirka 7 kvm 

producerar de cirka 950 kWh per år i Sverige. Vid installationen av 

solceller är det viktigt att kontakta byggnadskontoret i den kommun 

som installationen ska göras för att se de lokala bestämmelse.[33] 

 

Stöd till solceller 

I Sverige kan ett stöd ansökas om för installation av solceller, regeringen 

avsätter pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten 

hänvisar till länsstyrelserna i landet, så sökande lämnar in ansökningar 

till länsstyrelsen via boverkets portal. Det finns stöd till alla typer av 

företag, offentliga organisationer och privatpersoner. 

 

Från 1 januari 2015 kan stödet vara upp till 30 % av kostnaden för 

företag och 20 % till övriga aktörer. Det högsta möjliga stöd per solcells-

system är 1,2 miljoner kronor och dessa kostnader får max uppgå till 

37000 kr plus moms per installerad kilowatt. Regeringen har ökat 

budgeten till solcellsinstallation till 35 % från andra aktörer än företag 

för ansökningar som inkommit innan den 1 januari 2015. 

 

Det finns även Rot-avdrag för solcellsinstallationer, detta avdrag går till 

arbetskostnaden, ombyggnad, tillbyggnad och renovering. Rot-avdraget 

ligger på maximalt 30 % och det går inte att kombinera investeringsstöd 
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med Rot-avdraget. Personer som utnyttjar solenergi har möjlighet att 

från och med den 1 januari 2015 få skattereduktion för den el överskott 

som matas in på elnätet. Reduktionen gäller även för vatten och vind. 

Som elproducent kan en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme 

kWh för all el som matas in på nätet, ett maxbelopp på 18000 kronor per 

år finns dock vilket inkommer genom inkomstdeklarationen.[34] 

Optimala lutningar för placering av solceller i Östersunds är 45 det kan 

vara lite mindre under sommaren eftersom att solen går högre under 

sommarhalvåret.  Östersund ligger i region 5 enligt figuren 11.[35] 

Östersund ligger i norra Sverige, skillnaden mellan soltimmarna per dag 

i juni och i september är 8,4 respektive 3,83 timmar. December är den 

månad som har lägst antal soltimmar per dag endast 0.5 timmar. Den 

bästa perioden för användning av solceller är från april till september då 

antalet soltimmar är högst och ligger på 1178 timmar. Se figuren 12. [36] 

Solpanel monteringsvinkel  

Om en kurva ritas av sol deklination mot tiden under ett helt år så blir 

resultat en sinuskurva med en amplitud på 23,45°. Jordens rotation runt 

solen är inte 100 % helt rund, den är faktiskt elliptisk. Det leder till att 

jorden flyttar sig snabbare runt solen i början av januari än vad det gör i 

början av juli. Det innebär att rotation sker snabbare i januari än det i 

juli. Se figuren (13). [37] 

Elcertifikatsystem 

Elcertifikatet är ett ekonomiskt stödsystem som producerar energi från 

förnybara energikällor och det har funnits i Sverige sedan år 2003. 

Tillverkarna av den förnybara elen, kan få ett elcertifikat av staten för 

varje producerad MWh. Dessa elcertifikat kan sedan säljas via den 

öppna marknaden och priset bestäms mellan köpare och säljare. På 

detta sätt kan den förnybara elproduktionen få en extra inkomst utöver 

elförsäljningen. Köpare på den öppna marknaden har kvotplikt och den 

som är kvotpliktig enligt lagen om elcertifikat måste köpa en viss 

procent elcertifikat av sin elförsäljning. De som är kvotpliktiga är bland 

annat el leverantör, el användare som köper sin egna producerade el, 

importerar eller köper el eller elkraftiga industrier.  elleverantörer som 

Energimyndigheten har registrerat. Andelen elcertifikat kvotpliktiga 

måste köpa varje år bestäms i lagen om elcertifikat, kvotnivåerna är 
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dock fastställda fram till år 2035. De energikällor som har rätt till 

elcertifikat i Sverige är solenergi, vindkraft, vågenergi, vissa biobräns-

len, geotermisk energi, vattenkraft, solenergi och torv i kraftvärmeverk. 

[38] 

 Solpaneler på taket till hus 1 och 2  

Ett förslag till förbättring är att installera solpaneler på taket till hus 1 

och 2. Solpanelerna bör monteras i rader på ställningar rakt mot söder 

och sättas i ett visst avstånd för att skuggning ska minimeras. Solceller-

na placeras på det tak som är över lägenheterna och trapphusen och har 

en total area på 525 m2, vilket ger en total area av solpanelerna på 510 

m2. Vid beräkningarna används handberäkning samt ett simulerings-

program från (solarlab.se). Solpanelerna paketeras tillsammans i paket 

på 12 stycken och har en effekt är 5000 Watt per paket. Det behövs 185 

st. paneler för att täcka arean med 525m2. I simuleringsprogrammet 

anges ort, solpanelernas effekt, vinkel, region och orientering samt 

systemförluster till solpaneler. Solpanelerna till hus 1 bör ge en elpro-

duktion på 65927 kWh/år och den specifika energin blir 126 kWh/m2. år 

till hus 1. Hus 2 ser likadant ut och har därför samma värden. Från 1 maj 

till 31 augusti ger solpanelerna en elproduktion på 25617 kWh och med 

elcertifikatsystem av staten kan HSB sälja denna produktion för 35 

öre/kWh på den öppna marknaden och får då in en summa på 9002 Kr 

till hus 1 och hus 2 ser likadant ut och har därför samma summa. 

Pengarna som företaget tjänar in från el försäljningen under sommaren 

kommer att användas i den totala besparingen och får en återbetalnings-

tid på 12 år. Slutresultatet av mina beräkningar tar inte hänsyn till 

underhåll, elpriset, teknisk försämring, byte av växelriktare eller kon-

sumentprisindex. Se bilaga 41 och 42. 

5.6 Investeringskostnad för solpaneler på taket till hus 1 och 2. 

Investeringskostnader för solcellerna på taket exklusive energimyndig-

heten stöd ligger på 2062038 kr och med hjälp av energimyndigheten 

stöd så ligger investeringskostnaderna på 1443427 kr. Solpanelerna ger 

en årlig produktion på 659271 KWh. Med hjälp av pay back metoden 

sker återbetalning under 12 år. Investeringen visar ett lönsamt resultat, 

då besparing ligger på 120,553 Kr/år till båda husen. Se bilaga 43. 
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5.7 Solceller till den södra fasaden på hus 1 och 2  

Ett annat förslag till energiförbättring är att installera solpaneler på 

fasaden hus 1 och 2 mot söder, väster och öster. Solpanelerna ska 

monteras ovanför fönstren och på nedre halvan av balkongerna. Det 

totala antalet fönster på dessa sidor till hus 1 och 2 är vardera (201st). De 

valda solpanelerna har ett standardmått på 0,55 m2 och passar ovanför 

alla fönster och balkonger. Detta standardmått används för att det är 

dyrt att beställa solpaneler med special mått. Den totala arean för 

solpanelerna är 110,2 m2 och med en total effekt på 16080 W vardera för 

hus 1 och hus 2. Dessa värden kommer att används i ett 

simuleringsprogram där ort, solpaneler effekt, vinkel, region och 

orientering samt systemförluster till solpaneler anges för att kunna få 

den totala maxeffekten. Den totala max energin blir 10758 KWh och den 

specifika energin blir 97,65 KWh/m2. år vardera för hus 1 och hus 2. Från 

1 maj till 31 augusti ger solcellerna en elproduktion på 3375 KWh till hus 

1 och samma till hus 2 och med hjälp av elcertifikat från staten så kan 

HSB sälja den producerade elen för 35,4 öre/KWh och få in en total 

summa på 1186 kr till hus 1 och hus 2 ser likadant ut och har därför 

samma summa. Pengarna som företaget tjänar in från el försäljningen 

under sommaren kommer att användas i den totala besparingen och får 

en återbetalningstid på 30 år. Slut resultatet till beräkningarna tar inte 

hänsyn till underhåll, elpriset, teknisk försämring, byte av växelriktare 

eller konsumentprisindex. Dessa beräkningar är enkla beräkningar som 

visar hur bra det är att använda solceller i framtiden. Se bilaga 44 och 

45. 

5.8 Ekonomi solceller på södra fasaden på hus 1 och 2.  

Investeringskostnaderna för solcellsanläggningen på hus 1 och 2 fasad 

mot söder, väster och öster utan stöd från energimyndigheten är 799 

578,0 kr. Med hjälp av energimyndighetens stödnivå på 30 % så sänks 

investeringskostnaderna till 559704 kr. Solpanelerna ger en årlig pro-

duktion på 13736 KWh. Kalkylräntan som används i beräkningarna 

ligger på 5 % och hjälp av pay back metoden där investeringskostnader-

na delas med besparing så sker återbetalningen under (30 år) och 

besparingen kommer att vara på 16 567 kr/år. Kvoten visar att dessa 

investeringar är olönsamma och ger en dålig besparing under året och 

återbetalning sker under en väldigt lång period. Se bilaga 46.
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6 Diskussion 

  

Syftet med arbetet var att studera och titta närmare på vilka 

energieffektiviserande åtgärder som finns till huset och vilka åtgärder 

som kan ge ett bra resultat, för att minska energi förbrukningen och ge 

besparing. Undersökningen har utförts genom manuella beräkningar, 

via samtal med personal från HSB på plats i Östersund och Sundsvall. 

Undersökningen har även utförts genom att samla in alla 

byggnadsritningar, genom kurslitteratur, Boverket, ISO standard samt 

genom diskussioner med företag som PEAB som har bidragit med 

viktig information. Ett schablonblad som erhölls av HSB har används 

vid beräkningar som exempelvis till dörrar, fönster, ytterdörrar, 

balkonger samt köldbryggor. Gradtimmar har används i beräkningarna 

för att få fram det totala energibehovet under ett år och dessa värden 

baseras på inne samt ute temperatur. Solinstrålningen har inte beaktats i 

den här studien vilket kan innebära att gränstemperaturen kan vara 

något lägre. Andra faktorer som kan påverka slutresultat kan vara 

värmetillskott från personer, maskiner, apparater, tappvarmvatten och 

att alla beräkningar till dessa delar har gjorts med hjälp av ett 

schablonblad vilket kan ge ett felaktigt värde. Dessa värden kan skilja 

sig från de verkliga värdena, och det kan påverka slut resultat. 

Energipriset som används i beräkningarna valdes att vara fast pris 

eftersom att det rörliga priset kommer att ändra sig med tiden och det 

innebär att det blir svårt att beräkna en årskostnad för uppvärmning. 

Beräkningarna av solceller har ett program används för att räkna fram 

den totala energin som solceller kan ge under ett helt år. 

6.1 Transmission 

Transmissionsberäkningarna som utförs i examensarbetet har stor 

betydelse för resultatet. Det finns några faktorer som inte har behandlats 

i beräkningarna och det är fuktförhållanden, lufttäthet och köldbryggor. 

Dessa faktorer kan påverka resultatet. U-värdet som används i beräk-

ningarna har tagits från BBR, beräkningarna av U-värdet eller från 

ISOVER. U-värdet till dörrar, fönster, balkonger och garageportar har 

hämtat från leverantör som det visas i bilaga 10. Det fanns svårigheter 
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att ge förbättringsåtgärder på isoleringsmaterialen eftersom huset 

Majoren är ett nybygge där valet av isoleringsmaterial varit av bästa 

kvalitet och huset visar på väldigt bra resultat vid transmissionsberäk-

ningarna. 

6.2 Ventilation 

Beräkningar på ventilationen har utfört genom att använda indata från 

företaget Bravida som utfört en av OVK. På ett OVK protokoll visas alla 

luftflöden för till och från luftflödet i hela huset. Byggnadens luftläckage 

omsättning bestäms utifrån lufttätheten. Tätheten bestäms genom att 

definiera tryckskillnad på (50 Pa) mellan inom- och utomhus n50. Husets 

lufttäthet försämras med tiden och det beror på att när man besiktar 

byggnaden och provtrycker har man inga boende som stör utan det blir 

ett mätvärde som med tiden efter inflyttning av boende kommer att 

försämras. Orsaker till minskande täthet är t.ex. skadade tätningslister, 

bristande injustering av fönster och dörrar samt att boende vädrar och 

att dörrar och fönster är öppna. FTX system som har använts i 

fastigheten med värmeåtervinning ger väldigt bra resultat. Byte av 

fönster, dörrar eller tilläggisolering kan leda till problem, exempelvis 

vid byte av fönster kan kondens bildas och vid tilläggsisolering kan fukt 

problem uppstå.  Det är därför viktigt att undersöka om 

ventilationssystemet är tillräckligt bra.  

6.3 Solpaneler 

Det gav ett bra resultat att installera solpaneler ur ett miljö- och energi-

besparingsperspektiv. Det ses en skillnad mellan de två eventuella 

åtgärderna, den ena har en återbetalningstid på tolv år vilket gynnar 

företaget bättre än den andra har en återbetalningstid på trettio. Därför 

bör företaget satsa på denna typ av energianvändning för att bespara 

både miljön och ur ett ekonomiskt perspektiv. Trots att installationen av 

solpaneler har en hög kostnad, ger det ändå en bättre ekonomisk 

besparing i förlängningen.  
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7 Slutsats 

Miljöfrågan är en av de viktigaste frågor som finns i dagsläget speciellt 

när det gäller energieffektivisering av byggnader, den effektivaste 

energi för miljön är den vi inte förbrukat. För att kunna genomföra 

transmissionsberäkningar, ventilationsberäkningar krävs omfattande 

data, kartläggning av byggnadskonstrationer och kunskap. 

Undersökningen har visat att huset är ett bra nybyggt hus med bra 

isoleringsmaterial, det innebär att det är svårt att hitta åtgärder som 

minskar energiförbrukningen. Ventilationsberäkningarna visar att 

luftflödet och drifttiderna är bra. HSB har använt FTX aggregat som ger 

värmeåtervinning upp till 90 %. Luftläckage har bestämts med hjälp av 

indata ur OVK från Bravida, och luftläckaget till byggnaden visar ett bra 

resultat vilket är rimligt då huset är nybyggt. Det finns några 

investeringar som kan vara tillnytta för företaget. En grad sänkning av 

inomhustemperaturen under hela året från 21 grader till 20 grader, ger 

en besparing på 11510 kr/år och investeringskostnaderna är noll kronor. 

Åtgärden är en enkel och billig besparing som har stor påverkan på 

årskostnaden av energiförbrukningen som skulle minskas från 378556 

Kr/år till 356112 Kr/år. Det sparas 5 % energi vid varje grads sänkning 

av innetemperaturen. Hyresgästerna är inte alls tillfreds med en sådan 

åtgärd, eftersom att de har betalt en stor summa pengar vid inköpet av 

lägenheten och de vill behagliga temperaturer under hela året. Förslaget 

kan dock vara bra för företaget i framtiden då kostnaden för åtgärden är 

noll kronor. 
En annan åtgärd som kan användas är snålspolande kran som ger en 

besparing på 43 700kr/år. Enligt energisparnytt från, E.on. kan 

snålspolande kranar spara upp till 950 kronor per år för ett hushåll, 

detta gör att investeringen är lönsam och ger bra resultat. Det brukar 

finnas olika sorter av snålspolande kranar med olika priser och 

investeringskostnaden ligger mellan 50-80 tusen kronor. Installationer 

av solpaneler på taket kommer att ge en produktion på ca 125 kWh/m2 

till hus 1 och det är samma värde till hus 2. Investeringskostnaden ligger 

på ungefär 2062038 Kr inklusive moms och investering 
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är lönsam, ger bra reslutat och återbetalning kommer att ske under 12 

år. Denna investering kostnaden kan variera beroende på solpanelernas 

storlek och sort kan komma att stödja denna investering med en viss 

procent men max 30 % och då kommer investeringen att minskas till 

1443427 Kr. Denna investering är väldigt bra för företaget och miljön, 

även hyresgästerna är nöjda med en sådan investering, då den bidrar till 

att minska energiförbrukningen och förbättrar miljön samt ekonomin 

med att utnyttja förnybar energi källor.  

Ett annat förslag är att installera solceller på hus ett och tvås fasad mot 

söder, öster och väster. Denna investering är dock olönsam, där solpane-

lerna ger en produktion på 98 kWh/år till hus 1 och hus 2 har samma 

produktion. Investeringenskostnaderna ligger på ungefär 799578 Kr 

inklusive installations kostnader utan stöd från energimyndigheten, 

med stöd så ligger investering på 559704 Kr och återbetalningen ligger 

på 30 år. Solpanelerna på taket är därmed bättre att använda än de som 

är på fasaden för att solinstrålningen mot panelerna är effektivare, pga. 

Bättre vinkel mot solen. 
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Figur 1: Diskonteringsfaktor tabell A 
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Figur 2: Diskonteringsfaktor tabell B  

[22]  
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Figur 3: Husets uppdelning  

 

OBS. Hus 4 ligger mitt emellan hus 1 och 2    

Publicerad med tillstånd från HSB! 
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Figur 4: Hus 4, cykelförrådet  
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Figur 5: Förrådet och miljöhuset 
 

 

Publicerad med tillstånd från HSB! 
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Figur 6: Köldbryggor 
 

 
Publicerad med tillstånd från HSB! 
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Figur 7: Täthetsnivåer som används 
i beräkningar. 
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Figur 8: Avskärmningsegenskaperna 
e och f. 

 
 

[27] 
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Figur 9: Klimat Uppvärmning Zon 1 
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Figur 10: Sänkning av 
innetemperatur  

 

Publicerade med tillstånd från Jämtkraft  
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Figur 11: Regionindelning av 
Sveriges solinstrålning.  
 

 
Publicerad med tillstånd från Rockwool. Acke Axelsson 

http://www.rockwool.se/bra-att-veta/boverkets-byggregler/klimatzoner/ 
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Figur 12: Soltimmar i Östersund  
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Figur 13: Variation av solinstrålning 
vinkel 
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Bilaga 1: Energibalans och 

Solinstrålning mot en vertikal yta 

/ [8] 
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Bilaga 1: Energibalans och 
Solinstrålning mot en vertikal yta 

 [8] 
 

  

Solinstrålning mot en vertikal yta sommar och vinter mot olika väder-
streck.  [9] 



 

Bilaga 2: Dimensionerande 

vinterutetemperatur DVUT och 

gradtimmar 
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Bilaga 2: Dimensionerande 
vinterutetemperatur DVUT och 
gradtimmar 

 [13] 

 

  

Egen beräkning finns i Excel filen. 
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klimatzoner 
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byggnaders energianvändning och 
klimatzoner 

 

[13] 



 

Bilaga 4: Varaktighetsdiagram och 

värme isoleringsmaterial 
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Bilaga 4: Varaktighetsdiagram och 
värme isoleringsmaterial 

 [9] 

 

 
Värmemotstånden på in-ut sidan av klimatskalet.  

   [17]   
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Bilaga 5: FTX-till och från system,  
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Grattisvärmetillskott  

 

Cirkulationspumpar 

In/utfart garage 

 

Hissar 
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utrymmen och fläktar 
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Bilaga 6: Belysning allmän 
utrymmen och fläktar 
Belysning allmänna 

utrymmen        Drifttid       

  Trapphus  5 W/M^2 1300 h/år 577980 Wh/år 

  Garage 5 W/M^2 1500 h/år 3940950 Wh/år 

  Förråd 5 W/M^2 1000 h/år 3580500 Wh/år 

  Hiss 150 KWh/hiss     1,64 Wh/år 

  Entré` 300 KWh/år     300,00 Wh/år 

            8,100 MWh/år 

 

Fläktar Lägenheter 0,19 m
3
/s 

  Garage 0,21 m
3
/s 

  Trapphus 0,200 m
3
/s 

    9,416 KWh/år 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 7: Hus 1, G1 och G2 

2017-06-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

 

Bilaga 7: Hus 1, G1 och G2 

 
G2. 
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Bilaga 8: Hus 2, G1  
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Bilaga 9: Hus 2, G2 
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leverantör 
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 Bilaga 11: Hus 1, fönster på södra 
och norra fasaden 
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Bilaga 12: Hus 1, fönster på västra 
och östra fasaden 
 

Väster 

 

Öster  
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Bilaga 13: Hus 1, dörrar, och portar 
på södra och norra fasaden. 
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Bilaga 14: Hus 2, Södra och norra 
fasaden. 

 



 

Bilaga 15: Hus 2, fönster på västra 

och östra fasaden. 

2017-06-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

60 

Bilaga 15: Hus 2, fönster på västra 
och östra fasaden. 

Väster  

 
 

Öster  
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Bilaga 16: Hus 2, dörrar och portar 
på södra, norra fasaden. 
Balkongdörrar 

Balkongdörr 
till hus 2     

U-värde  1,1 W/m^2.C 

Arean  50 m^2 

U*A 55 W/C 

 

Ytterdörrar 

 
Garageportar 
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Bilaga 17: Hus 1, tak över lägenheter 
och trapphus, YT1 
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Bilaga 18: Hus 2, tak över lägenheter 
och trapphus, YT1. 
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hisstopp. 
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Bilaga 19: Hus 1 och 2 tak över 
hisstopp. 
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Bilaga 20: Hus 1, tak över 
hörnbalkonger, YT3. 
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Bilaga 21: Hus 2, tak över 
hörnbalkonger, YT3. 

 



 

Bilaga 22: Hus 1, uppstolpade tak, 

YT4. 

/ 
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Bilaga 22: Hus 1, uppstolpade tak, 
YT4. 
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tak, YT4. 
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Bilaga 23: Hus 2, låga uppstolpade 
tak, YT4.  

 



 

Bilaga 24: Hus 1, taket på 

balkonger utan hörn, plan 4, del 1, 

BT1. 
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Bilaga 24: Hus 1, taket på balkonger 
utan hörn, plan 4, del 1, BT1. 
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utan hörn, plan 4, del 2, BT1. 
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Bilaga 25: Hus 2, taket på balkoner 
utan hörn, plan 4, del 2, BT1. 
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Bilaga 26: Hus 1, ytterväggar, plan 4. 
 

 



 

Bilaga 27: Hus 2, ytterväggar, plan 

4. 
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Bilaga 27: Hus 2, ytterväggar, plan 4. 
 

 



 

Bilaga 28: Hus 1, trapphus. 

2017-06-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

73 

Bilaga 28: Hus 1, trapphus.   
 

 

För 2 trapphus blir U*A 
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Bilaga 29: Hus 2, trapphus. 

 

För 2 trapphus U*A blir  

 

Totala U 0,3  W/m²·°C 

Totala A 46 m^2 

U*A 13 W/C 

 



 

Bilaga 30: Hus 5, garaget, plan 

noll. 
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Bilaga 30: Hus 5, garaget, plan noll. 
 

Hus  5 garaget plan noll radon       

Beräkning av värmegenomgångs-
koefficienten       

        

Material d λ  R 

  m W/m2°C m2°C/W 

Rse     0,04 

Rsi     0,17 

Betong 0,25 1,7 0,15 

EPS betong 0,1 0,037 2,70 

EPS-betong 0,1 0,037 2,70 

EPS-betong 0,07 0,037 1,89 

      7,65 

        

U 0,13     

Arean  525 M^2   

U*A 69 W/C   

 



 

Bilaga 31: Hus 5, garagetaket, TB1. 

2017-06-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

76 

Bilaga 31: Hus 5, garagetaket, TB1. 
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Bilaga 32: Hus 5, garagetaket, TB2. 
 

 



 

Bilaga 33: Hus 5, garagets 

ytterväggar under marken. 
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Bilaga 33: Hus 5, garagets 
ytterväggar under marken. 

 

 



 

Bilaga 34: Transmissionsförluster 

2017-06-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

79 

Bilaga 34: Transmissionsförluster 

 

Totala transmissioner för hus 1, 2 och 5 = 2208 W/C 

Köldbryggor beräknas med 20 % av den totala transmissionen 2208*0,2= 

442 W/C 

(U*A) + Köldbryggor= 2208+442=2649 W/C 

Östersunds gradtimmar är 124678 som har beräknat enligt ekvationer 

18,19 och 21.  

Etrans= Qtrans* gradtimmar= 2649 * 124678= 330272022/1000000= 330 MWh  



 

Bilaga 35: Köldbryggor 
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Bilaga 35: Köldbryggor 

 

Den totala transmissionen för hus 1,2 och 5 är = 2208 

Köldbryggor beräknas med 20 % av den totala transmissionen  

Transmissionsförluster= 2208*0,2= 442 W/C 
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Bilaga 36: Ventilationsförluster 
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Bilaga 37: Luftläckage förluster 

 

      

Luftläckage 1135,6 m3/h 

      

Q ov 0,315 m3/s 

 

   
      

  
 
  

     
     

 
  

 

V= Ventilerad volym m3 

N50 = Läckageluftomsättning per timme med tryckskillnad 50 Pa mellan 

inne och ute i byggnader och hämtas ur figur 7 

V1= Tilluftsflöde m3/h 

V2=Frånluftsflöde m3/h 

e, f hämtas från tabell figur 7 

Enheten för Vx= m3/h 

 

   
             

  
  

   
                               

= 1 135,59 m3/h  

               W/C  

Qov=378,53  m3/S 



 

Bilaga 38: Samling av transmission 

och köldbryggor samt Um-värde 

2017-06-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

83 

Bilaga 38: Samling av transmission 
och köldbryggor samt Um-värde 

 

 

 

  

 



 

Bilaga 39: Hus 1 och 2, sänkning 

av innetemperatur. 
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Bilaga 39: Hus 1 och 2, sänkning av 
innetemperatur. 
 

 

 



 

Bilaga 40: Snålspolande kranar 

2017-06-21 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

85 

Bilaga 40: Snålspolande kranar 

 



 

Bilaga 41: Simuleringsprogram för 

taket hus 1 och 2 har samma 

beräkning och elöverskott 
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Bilaga 41: Simuleringsprogram för 
taket hus 1 och 2 har samma 
beräkning och elöverskott 

 

       
        

       
      

   

  
  

 

 



 

Bilaga 42: Hus 1och 2 solpaneler 

på taket 
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Bilaga 42: Hus 1och 2 solpaneler på 
taket 

 



 

Bilaga 43: Hus 1 och 2, 

investeringskostnader av 

solpaneler på taket. 
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Bilaga 43: Hus 1 och 2, 
investeringskostnader av solpaneler 
på taket. 

 

 

                  
                

                             
= 1443427/ 120553=12 år 

 

 



 

Bilaga 44: Simuleringsprogram till 

solpaneler på fasaden 1 och 2 mot 

söder samt el överskott 
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 Bilaga 44: Simuleringsprogram till 
solpaneler på fasaden 1 och 2 mot 
söder samt el överskott  

 

       
        

         
        

   

  
  

 



 

Bilaga 45: Hus 1 fasad mot söder 
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Bilaga 45: Hus 1 fasad mot söder 
  

 



 

Bilaga 46: Hus 1 och 2, 

investeringskostnader för 

solpaneler på södra, västra och 

östra fasaden 
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Bilaga 46: Hus 1 och 2, 
investeringskostnader för 
solpaneler på södra, västra och 
östra fasaden 

 

                  
                

                             
= 559704/18 939=30 år 


