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Sammanfattning 
Syftet med studien är att öka kunskapen om energieffektivisering av en befintlig villa från 

1960-talet. Syftet är även att belysa några möjliga åtgärder som minskar energianvändningen 

samt undersöka om dessa åtgärder är ekonomiskt försvarbara. För att besvara 

forskningsfrågorna har litteraturstudier genomförts och information om villan har hämtats 

från ritningar och teknisk beskrivning. Handberäkningar har genomförts för att beräkna U-

värde, transmissionsförluster, ventilationsförluster och byggnadens energibehov. Andra 

faktorer som påverkar byggnadens energibehov såsom köldbryggor, gratisvärmetillskott och 

gränstemperatur har hämtats från tabeller och schabloner. De åtgärder som har beräknats är 

sänkt inomhustemperatur, byte av fönster och dörrar samt tilläggsisolering av vindbjälklag. 

Genom att sänka temperaturen från 20°C till 19°C ges en årlig besparing på 5,3 % vilket 

motsvarar 1072 kr. Att byta fönster innebär en stor investering och det är inte lönsamt att byta 

fönster om behov ej föreligger. Det mest lönsamma alternativet vid fönsterbyte för villan är att 

byta till 3-glasfönster med U-värde 1,1 och dörrar med U-värde 1,0 som bidrar till en besparing 

av energikostnaden med 4390 kr per år. Återbetalningstiden är drygt 34 år. Den åtgärd som är 

mest kostnadseffektiv är att tilläggsisolera vindbjälklaget. Tilläggsisolering med 25 cm skapar 

en besparing av uppvärmningskostnaden med 1254 kr per år med en återbetalningstid på 12 

och ett halvt år. Att genomföra energieffektiviserande åtgärder innebär ofta en 

investeringskostnad. Dock är det kanske inte alltid investeringskostnaderna vid 

energieffektiva åtgärder som ska stå i fokus, utan det framtida energibesparandet. 
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Abstract  
The study aims to increase knowledge about reducing heating costs for an existing house from 

the 1960s. It also aims to highlight some possible measures that reduce energy use and to 

examine whether these measures are economically justified. To answer the research questions 

have literary studies conducted and information about the house were taken from drawings 

and technical specifications. Different types of calculations have been performed to calculate 

the building's energy needs. Measures that are calculated is reduction of indoor temperatures, 

switch to new windows and doors and isolation on the attic. By lowering the temperature in 

the house from 20°C to 19°C gives an annual saving of 5,3 %, which corresponds to SEK 1072. 

Switch windows is a major investment and it is not profitable to switch windows if need not 

exist. The most viable option for the house is to switch to 3-glass windows with U-value 1,1 

and doors with U-value 1,0 that contribute to a savings of the annual cost of heating with SEK 

4390. The repayment period is 34 years. The most cost-effective measure is to add isolation in 

the attic floor. Additional isolation with 25 cm creates a saving in heating costs by SEK 1254 

per year and a repayment period of 12 and a half years. Implementing energy efficiency 

measures often involves an investment cost. However, it is not always the investment costs in 

energy efficiency measures that will be in focus, but the future savings of energy.  
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Förord 
Detta examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng är utfört vid avdelningen för ekoteknik 

och hållbart byggande på Mittuniversitetet i Östersund. Studien har genomförts under 

vårterminen 2014. Jag vill rikta ett stort tack till före detta byggnadsingenjör Tage Sagström 

som hjälpt mig med material till denna studie. Materialet har innefattat bland annat ritningar, 

teknisk beskrivning samt studiebesök i villan. Ett stort tack går även till min fru, familj och 

mina vänner som varit ett stort stöd under arbetets gång. Slutligen vill jag rikta ett stort tack 

till handledare Jonas Jonasson.  

 

Enköping, maj 2014 

 

Börje Bodin  
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Beteckningar 
A  Area 

U  Värmeövergångskoefficient 

R  Värmemotstånd 

Rtot  Totalt värmemotstånd 

d  Tjocklek 

λ  Värmeledningsförmåga    

Qtot  Byggnadens specifika värmeförlust   

Qt  Specifik transmissionsförlust 

Qov  Specifik förlust för okontrollerad ventilation 

Qv  Specifik ventilationsförlust 

qv  Luftflöde 

P  Luftens densitet  

cp   Specifik värmekapacitet 

v  Återvinningens verkningsgrad 

Tinne  Inomhustemperatur   

Tgräns  Gränstemperatur   

Pgratis  Gratisvärmetillskott 

E  Energibehovet  

Gt  Gradtimmar 

T  Tiden 

G  Grundinvesteringen  

a  Årligt inbetalningsöverskott 

   

 

Atemp Den totala golvarena i temperaturreglerande utrymmen som 

begränsas av klimatskärmens insida och som avses att värmas till 

mer än 10°C. Arean för garage inräknas ej. 
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1 Inledning  
1.1 Bakgrund 
Det klimat som är i Sverige har alltid ställt krav på någon typ av uppvärmning i 

bostäder. Förr var det vanligt att använda sig av ved till uppvärmningen. Detta då 

Sverige bestod av stora ytor av skog och då husen låg utspridda på landet. I takt med 

att det blev vanligare att människor flyttade till större städer började användningen av 

oljeeldade panncentraler bli allt mer vanligt och användandet av elektriska 

hushållsapparater var ett faktum. Under 1970-talet drabbades Sverige av en oljekris 

och oljans negativa miljöpåverkan belystes. Med anledning av detta flyttades fokus till 

annan typ av uppvärmning och energihushållning [1].  

 

Ungefär 40 % av den totala energianvändningen används till bostads- och 

servicesektorn. Det är av vikt att samhället använder sig av energismarta lösningar i 

bland annat bostäder och skapar ett samhälle där alla tar sitt ansvar med en långsiktig 

hållbarhet. I annat fall kan samhället vänta sig negativa klimatförändringar såsom 

extremt väder, höjda vattennivåer och temperaturökningar. Riksdagen fastställde i 

juni 2006 ett nationellt mål avseende energieffektiviseringen. Målet är att den totala 

energianvändningen per uppvärmd kvadratmeter ska minska med 1 % per år fram till 

2050 med år 1995 som utgångspunkt [2].  

 

Utifrån en ekonomisk synvinkel är det klokt att använda energismarta lösningar i 

bostäder. Det finns teorier om att utvecklingen av energipriset kommer att stiga. Det 

kommer att bidra till en högre driftkostnad som i sin tur påverkar värdet på bostaden 

vid en försäljning. Befintliga småhus bör med anledning av det göras mer energisnåla 

för att på så sätt stå sig i konkurrensen med de nybyggda energismarta småhusen. Det 

finns två huvudmetoder att skapa mer energismarta småhus, dels genom att minska 

energianvändningen genom byggtekniska åtgärder och dels genom att effektivisera 

användningen av energi genom installationstekniska åtgärder. Det är även av vikt att 

alla invånare hushåller med den energi som används [1]. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att öka kunskapen och förståelsen om energieffektivisering i en 

befintlig villa från 1960-talet. Syftet är även att belysa några möjliga åtgärder som kan 

genomföras för att minska energianvändningen och undersöka om dessa åtgärder är 

ekonomiskt lönsamma.  
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1.3 Forskningsfrågor 
Vilka åtgärder kan genomföras i en villa från 1960-talet för att skapa en lägre 

energiförbrukning?  

 

Är det ekonomiskt försvarbart att genomföra olika typer av förändringar i en villa från 

1960-talet för att sänka kostnaden för energiförbrukningen?  

 

1.4 Avgränsning 
Alla beräkningar är handberäkningar och de gäller enbart för den villa som är vald 

och kan inte svara mot andra bostäder som har andra förutsättningar. En avgränsning 

har gjorts till tre valda åtgärder som kan genomföras i villan för att skapa en lägre 

energiförbrukning. Åtgärderna som har valts är att sänka inomhustemperaturen, byte 

av fönster och dörrar samt tilläggsisolering av vindbjälklag.  
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2 Metod 
2.1 Forskningsstrategi  
Grunden för studien är informationshämtning för att på så vis få förståelse och ha de 

förutsättningar som krävs för att analysera det insamlade materialet [3]. 

Litteratursökningar har genomförs via Västerås biblioteksdatabas och material har 

sökts via sökmotorn Google. Sökord som har används är energisparande åtgärder, 

luftvärme, ventilation, köldbryggor, isolering, fönster, dörrar och U-värde. Studiens 

syfte och forskningsfrågor har legat till grund för att bestämma relevansen på det 

insamlade materialet. Kontakt togs med villaägare och före detta byggnadsingenjören 

Tage Sagström för att insamla information om vald villa från 1960-talet. Den 

information som har insamlats är bland annat ritningar samt teknisk beskrivning av 

villan. Litteraturstudien och den insamlade informationen om villan ligger till grund 

för de beräkningar och slutsatser som sedan utförts.  

 

Rapporten är baserad på en fallstudie som är en utforskande metodik som syftar till 

att förstå hur någonting utförs eller fungerar på djupet. Vid datainsamling finns det 

olika metoder att välja på beroende av hur studien ska utföras. Det finns kvalitativ och 

kvantitativ metod. En kvalitativ metod innebär att data utläses från beskrivningar och 

ord. Den kvantitativa metoden utgår från data såsom beräkningar på siffervärden, 

antal etc. [3]. I den här studien används både kvalitativ och kvantitativ metod. Den 

kvalitativa metoden används för att undersöka och analysera den valda villan. 

Platsbesök har gjorts för att kunna studera och inhämta relevant information. Villans 

konstruktion har undersökts genom ritningar, handlingar och intervju med 

villaägaren. Syftet med den kvalitativa metoden har varit att söka faktisk information 

om villan och undersöka om energisparande åtgärder bör genomföras. Den 

kvantitativa metoden har används för att bland annat beräkna energibehovet av villan 

samt om energisparande åtgärder är ekonomiskt försvarbara.  

 

2.2 Beräkningar 
En rad olika handberäkningar har legat till grund för att beräkna villans 

värmeenergibehov. Det hade varit möjligt att till viss del använda sig av 

beräkningsprogram. Detta har dock undvikts då handberäkningar kan skapa en större 

förståelse för beräkningsgången.  

 

En rad olika beräkningar har genomförts för att komma fram till den befintliga villans 

totala värmeenergibehov samt den specifika energianvändningen. Villans ritningar 

och tekniska beskrivning har legat till grund för vissa av beräkningarna. U-värden har 

beräknats för olika byggnadsdelar och uppskattade värden för fönster och dörrar har 

tagits fram. Därefter har ytterligare beräkningar genomförts, bland annat för 

transmissionsförluster, ventilationsförluster, totala specifika värmeeffektförlusten, 

beräkning av gratisvärmetillskott samt gränstemperatur. Villans köldbryggor, 

gratisvärmetillskott, tappvarmvatten och fastighetsel är antagna utifrån 
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schablonvärden, lika så har normaltemperatur för vald ort och gradtimmar tagits från 

tabell. Syftet med att beräkna det totala värmeenergibehovet och den specifika 

energianvändningen för den befintliga villan är att sedan jämföra hur dessa varierar 

beroende på olika energisparande åtgärder för villan så som byte av fönster och dörrar, 

tilläggsisolering av vindbjälklag samt sänkning av inomhustemperaturen. För att 

kunna skapa denna jämförelse har samma typ av beräkningar gjorts med de olika 

typerna av energisparande åtgärderna för att komma fram till det totala 

värmeenergibehovet och den specifika energianvändningen för de olika typerna av 

åtgärder. Pay-back metoden har slutligen används för att studera återbetalningstiden 

för de olika åtgärderna. Avslutningsvis förs olika resonemang kring de olika 

energisparande åtgärderna i diskussionen och slutsatsen.  

 

2.3 Forskningskvalitet  
Det finns tre olika kategorier som kan svara på om en studie är giltig i olika avseende. 

Dessa kategorier är validitet, reliabilitet och generalisering.  

 

2.3.1 Validitet 

En studies validitet beror på vilken grad det går att säkerställa om studien undersökt 

det den avser att undersöka. Fokus riktas mot systematiska problem [3]. Den här 

studiens syfte och forskningsfrågor har legat till grund under hela studiens gång. På 

så vis löper en röd tråd genom hela studien.  I studien har det inte funnits möjlighet 

att genomföra vissa beräkningar, exempelvis solinstrålningens påverkan och vid 

beräkning av köldbryggor och luftläckage har schablonvärden används. Det kan leda 

till att resultatet av beräkningarna kan vara något felaktiga, mot hur det är i 

verkligheten, då det inte har funnits möjlighet att använda sig av avancerade 

mätinstrument i studien.   

 

2.3.2 Reliabilitet 

En studies reliabilitet syftar på tillförlitligheten i studien. Det som kan påverka 

reliabiliteten är noggrannheten i datainsamlingen och analysen. Genom att redovisa 

hur arbetet har gått till kan läsaren bedöma hur man gått tillväga. För att säkerställa 

att information är insamlad på rätt sätt kan en annan person läsa arbetet [3]. I denna 

studie har författaren haft kontakt med villaägaren för att undvika feltolkningar av 

data. Genom att handberäkningar har genomförts kan läsaren på ett relativt enkelt sätt 

följa beräkningsgången. Genom detta har reliabiliteten i studien stärkts.  

 

2.3.3 Generaliserbarhet 

En studies representativitet belyser om slutsatserna i studien är generaliserbara eller 

inte [3]. Då studien enbart bygger på en specifik villa kan resultaten inte antagas gälla 

för andra objekt då alla villor har olika förutsättningar i form av bland annat tekniska 

lösningar och konstruktion. Dock kan slutsatsen om vilken typ av 

energieffektiviserande åtgärd som är mest ekonomiskt lönsam anses generaliserbar.  
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3 Teori 
3.1 Luftvattenvärmepump 
En luftvattenvärmepump utvinner värme ur uteluften och överför sedan värmen till 

husets vattenburna värmesystem och värmer husets tappvarmvatten. Desto kallare 

det är ute, ju mindre värme ger luftvattenvärmepumpen ifrån sig. Då det är kallt ute 

kan det krävas tillsatsvärme som ofta består av en elpatron som är monterad i 

värmepumpen. Värmepumpen måste rengöras och filter måste bytas med jämna 

mellanrum. Den delen av luftvärmepumpen som finns utomhus har en fläkt som kan 

ge ifrån sig ljud som kan uppfattas som störande. Med anledning av det är det av 

fördel att fundera över placeringen av utedelen så att den stör så lite om möjligt [4]. 

Villan i studien är utrustad med en luftvattenvärmepump.  

 

 

Figur 1: Luftvattenvärmepump [4] 
 

3.1.1 Värmefaktor 

Värmefaktorn är ett mått på luftvattenvärmepumpens verkningsgrad. Värmefaktorn 

visar hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den el som förbrukas vid 

driften. En värmepump med en hög värmefaktor är därför att föredra [5]. Det finns 

olika sätt som värmefaktorn kan redovisas på, dels genom COP, Coefficient of 

Performance och dels genom SCOP, Seasonal Coefficient of Performance. COP anger 

värmefaktorn vid en bestämd utomhustemperatur och en bestämd 

radiatortemperatur. Att enbart beräkna värmefaktorn vid en specifik 

utomhustemperatur, COP, ger ett missvisande resultat då utomhustemperaturen i 

Sverige varierar kraftigt beroende på årstid. SCOP å andra sidan är ett mått på 

årsmedelvärmefaktorn som visar på hur effektiv värmepumpen är över hela året. 

Årsmedelvärmefaktorn tar hänsyn till variationerna som finns i 

utomhustemperaturen. För att beräkna SCOP-värdet mäta en rad olika COP-värden 

vid olika temperaturer. Därefter utgår man från hur lång tid de olika 

utomhustemperaturerna varar under ett genomsnittligt år. Detta bidrar till att det blir 

en rättvis fördelning av de olika COP-värdena [6]. Villans luftvattenvärmepump har 

SCOP 2,1.  Det innebär att det för varje kWh el som värmepumpen förbrukar ges 2,1 

kWh i värme [7].  
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3.2 Ventilation  
En god luftkvalitet och därigenom en god ventilation är viktigt för både människans 

och byggnadens välbefinnande. Ventilationen är en nödvändighet för att transportera 

bort fukt och skapa en god komfort [8]. Det finns olika typer av ventilationssystem 

självdragsventilation, frånluftsventilation samt FTX-system. Frånluftsventilation 

innebär att en fläkt används och skapar ett undertryck i byggnaden som säkerställer 

att luften tar rätt väg in och ut genom byggnaden. Ett FTX-system överför värmen från 

frånluften till den kalla uteluften i värmeväxlaren [9]. Vid ändring av en byggnad som 

medför att klimatskärmen tätas finns det risk för kondens och mögel [10]. Med 

anledning av det bör utelufttillförsel säkerställas för att skapa ett gott inomhusklimat. 

Det innebär att byte av ventilationssystem kan vara en åtgärd som behöver 

genomföras [11]. Villan i studien har självdragsventilation.    

 

3.2.1 Självdragsventilation  

I byggnader som har självdragsventilation som ventilationssystem saknas det 

mekanisk fläkt. Temperaturskillnaden mellan ute och inne skapar en luftväxling i 

byggnaden. Frisk uteluft tar sig in genom otätheter, springor och ventiler i byggnaden. 

Den förorenade rumsluften tar sig sedan ut genom imkanalen i murstocken och genom 

frånluftskanal i badrum och kök. Självdragssystemet fungerar bäst vintertid då 

temperaturskillnaden ute och inne är stor [12].  

 

Fördelen med självdragsventilation är att den är okänsligt för elavbrott och att den är 

tyst. En nackdel med självdragsventilationen är att den kan medföra dålig ventilation 

i enplanshus och att det finns risk för bakdrag, att luften går in istället för ut genom 

frånluftsventilerna. Ytterligare en nackdel är att det finns risk för kallras, det vill säga 

att det inte går att utnyttja utrymmen i närheten av tilluftsventilerna under kalla 

perioder. Självdraget kan bli för stort vilket bidrar till en för stor luftomsättning med 

ökade uppvärmningskostnader som följd. Det finns även risk för övertryck i 

byggnaden som bidrar till att rumsluften pressas ut genom väggarna. Fukten 

kondenseras då i väggen och skapar förutsättningar för mögel- och bakterietillväxt 

[12].  

 

Det går inte att styra hur luften kommer in i byggnaden med ett självdragssystemet. 

Om det har tätats på ett felaktigt sätt och om ventilerna har tagits bort kan tilluften ta 

sig in genom grunden på byggnaden vilket kan bidra till en unken lukt. I ett 

självdragssystem går det inte att återvinna värmen som går ut med ventilationsluften. 

Det går att förstärka självdragsventilationssystemet med en fläkt som styrs av den 

temperatur som är utomhus [12].  
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Figur 2: Självdragsventilation [12] 

 

3.3 Byggnadens energibalans  
Människor bor och använder byggnader som skydd mot utomhusklimatet. Byggnader 

ska vara tillräckligt täta och ha god ventilation för att få ett komfortabelt 

inomhusklimat. För att få en behaglig inomhustemperatur behövs värme och möjligen 

kyla tillföras. Hur människor upplever inomhusklimatet beror bland annat på 

luftfuktighet, luftens temperatur, lufthastighet och värmestrålning från omgivande 

ytor. Andra saker som påverkar hur människor upplever inomhusklimatet är hur 

mycket kläder de har på sig och vilka aktiviteter de utför. Det finns en del faktorer som 

påverkar den termiska komforten, till exempel ventilationssystem, 

uppvärmningssystem och värmeisoleringsförmåga hos olika byggnadsdelar [13].  

 

3.3.1 Transmissionsförluster 

När det är kallare utomhus än inomhus sker det en värmetransport inifrån och ut 

genom byggnadens klimatskärm. Det kallas transmissionsförlust. Värmetransporten 

beror på hur stor temperaturskillnaden inne och ute är samt hur väl värmeisolerad 

byggnaden är. En byggnad som har välisolerade ytterväggar, tak, golv, fönster och 

väggar begränsar transmissionsförlusterna. Ju mer välisolerat klimatskärmen är, desto 

mindre bli energibehovet [14].  

 

3.3.2 Ventilationsförluster 

En av de viktigaste faktorerna för att uppnå en god luftkvalitet inomhus är rätt storlek 

på ventilationsflödena. Det sker värmeförluster genom ventilationen som motsvarar 

den luft utifrån som kommer in och som sedan ventileras ut [14]. 

 

En normal luftomsättning i vanliga bostäder ska vara på lägst 0,35 l/s per m2 golvarea. 

Det motsvarar 0.53 luftomsättningar per timme vid en takhöjd på 2,4 meter [15]. 

 

3.3.3 Värmeförluster på grund av luftläckning  

I byggnader förekommer det i större eller mindre utsträckning luftläckning. Det 

innebär att uteluft måste värmas till rumstemperatur. I vissa fall kan det skapa drag 

som behöver kompenseras med högre temperatur inomhus [14]. 

 



8 
 

Värmeförluster på grund av luftläckage kan dels bero på vädring och dels på 

luftläckage genom klimatskärmen. Hur mycket vädringen påverkar värmeförlusterna 

är brukarbetingat, medan luftläckage genom klimatskärmen beror på hur lufttät den 

är. Tillsammans med ventilationen skapar luftläckage genom exempelvis otätheter i 

väggar och tak, samt anslutningar mellan olika byggnadsdelar och fönster och dörrar 

byggnadens totala luftomsättning [15]. 

 

3.3.4 Värmetillskott 

Värmetillskott från personer, hushållsel och tappvarmvatten är ett positivt bidrag 

under uppvärmningssäsongen för att på så sätt reducera värmebehovet. Dock kan 

värmetillskottet vara en nackdel under sommaren då det kan leda till övertemperatur. 

Det finns schablonvärden som visar på det värmetillskott som uppstår i en byggnad. 

Av hushållselen som förbrukas i en bostad under ett år kan 70-80 % tillgodogöra 

byggnaden i form av värme.  Tappvarmvattnet tillgodogör 20 % av uppvärmningen 

av en bostad [15]. Varje person som vistas i bostaden kan tillföra värme med cirka 80 

W med en närvarotid på 14 timmar per dygn [16].  

 

3.3.5 Ytterligare faktorer som påverkar värmebalanden 

Det finns fler faktorer som påverkar värmebalansen i en byggnad. Det kan exempelvis 

vara distributionsförluster som uppkommer i ledningar och rör som distribuerar 

värme och tappvarmvatten. I vissa fall kommer värmeförlusterna från rören tillgodo 

till huset då det är en värmekälla [14]. I genomsnitt kan det röra sig om cirka 500-1000 

kWh per år och bostad [15]. 

 

Även solinstrålningen har betydelse på energianvändningen. Under vinterhalvåret 

kan solinstrålningen bidra till att värmebehovet minskas. Under vår, sommar och höst 

kan solinstrålningen i söderlägen värma upp inomhustemperaturen så pass mycket 

att det stiger över de önskade värdena och att det kan finnas behov av kylning [14]. 
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Figur 3: Byggnadens energibalans [13] 
 

3.4 Köldbryggor 
Köldbryggor finns där byggmaterial eller komponenter med sämre värmeisolering 

helt eller delvis bryter igenom ett skikt med bättre isoleringsförmåga. Det kan även 

uppstå köldbryggor där en sida av en konstruktion har större yta mot en lägre 

temperatur än den andra. Köldbryggor bidrar till att byggnadens energianvändning 

ökar samt att stora skillnader i temperatur kan uppstå. Det finns fyra olika typer av 

köldbryggor:  

 Konstruktiva köldbryggor vilka är dolda och finns i konstruktionen. Det kan 

exempelvis vara trä-och stålreglar, skruvar och bandplåt. 

 Geometriska utsträckta köldbryggor i en linje som finns i anslutningen av två 

konstruktionsdelar som är utsträckta. Det kan exempelvis vara i anslutningen 

mellan yttervägg och tak, källargolv och källarvägg, vid fönstersmygar och alla 

hörn där utsidan är större än insidan.  

 Köldbryggor som är geometriska i en punkt där tre hela konstruktionsdelar 

ansluter till varandra.  

 Köldbryggor vid genomföringar i olika typer av installationer, exempelvis rör 

och elledningar [17].  

 

Beteckningen för köldbryggornas värmeflöde är Ψ-värde och anges i W/m2°C. Det 

finns avancerade datorberäkningar för att räkna ut värmeflödet för köldbryggorna. 

Två av de beräkningsprogram som kan användas är HEAT2 och DAVID32. Utöver 

dessa datoriserade beräkningsprogram går det att få fram värmeflödet genom 

köldbryggor från tabeller och diagram. Värmeflödet går även att få genom ett 

schablonpåslag på övriga transmissionsförluster för att på så sätt räkna med den 
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inverkan som fås genom geometriska köldbryggor. Beräkningar visar att 

köldbryggornas värmeflöde är ungefär lika stora som 20-25 procent av de övriga 

transmissionsförlusterna [17].  

 

3.5 Energisparande åtgärder  
Det finns en rad olika energisparande åtgärder som kan göras i ett hus för att sparar 

energi samt ge en lägre kostnad för energiförbrukningen [14].  

 

Samtliga energisparande tekniska åtgärder och lösningar ska uppfylla tre villkor för 

att behålla bostadens funktion och kvalitet. Villkoren är:  

 Att inneklimatet ska vara bra, exempelvis genom bra termisk komfort och en 

god luftkvalitet.  

 Att ljudmiljön ska upplevas som god för de som vistas i bostaden. Det ska inte 

finnas störande elektriska fält och luftrörelsen ska vara anpassad.  

 Att bostaden långsiktigt behåller sin funktion. Detta innebär bland annat att 

installerade tekniska system enkelt ska underhållas och lätt bytas ut vid behov, 

att material är beständiga och har lång brukstid samt att konstruktionen ska 

vara fuktsäker [14]. 

 

Det är enklare att utforma en ny byggnad så att energibehovet är litet än att påtagligt 

sänka energibehovet i en befintlig byggnad. Vissa av åtgärderna som kan göras i en 

befintlig byggnad är relativt enkla, men det finns även mer genomgripande åtgärder 

för att uppnå en påtaglig och bestående minskning av energibehovet. Energisparande 

åtgärder kan delas in i tre olika kategorier, ändrade levnadsvanor, underhåll och 

intrimning av befintlig utrustning samt installation av ny utrustning [18]. 

 

Hur våra levnadsvanor ser ut påverkar i stor utsträckning den årliga energikostnaden. 

Tidigare undersökningar har visat att det för två familjer som bor i exakt likadana hus 

med likadan utrustning kan skilja mellan 5000–10000 kWh per år i energiförbrukning. 

Genom att ändra på sina levnadsvanor kan det bidra till en mindre energiförbrukning 

och därigenom lägre energikostnader. En enkel åtgärd är att sänka 

inomhustemperaturen för att minska uppvärmningskostnaden. 

Uppvärmningskostnaden minskar med 5 % för varje grad som sänks av 

inomhustemperaturen. En lagom temperatur på dagen är 20°C och på natten 18°C [18]. 

 

Utöver att se över sina levnadsvanor går det att minska energikostnaderna genom att 

se till att den utrustning som man har fungerar på bästa sätt. Det kan exempelvis 

handla om att regelbundet kontrollera att värmeanläggningen fungerar som den ska. 

Ytterligare ett sätt är att lufta radiatorer för att på så sätt förbättra värmesystemets 

effektivitet. Det är också bra att uppmärksamma att inga möbler står precis framför 

radiatorerna och hindrar värmespridningen [18]. 
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Genom att ändra på sina vanor och genom att sköta den befintliga värmeanläggningen 

kan man i bästa fall åstadkomma en minskning av värme- och varmvattenkostnader 

med 20-30 %. Om värmekostnaderna ska minska ännu mer krävs ny utrustning [18].  

 

En stor del av värmen försvinner uppåt vilket bidrar till att det kan vara av fördel att 

tilläggsisolera vindbjälklaget för att minska energianvändningen i en byggnad. Det är 

en relativt överkomlig åtgärd sett ur kostnadssynpunkt [19]. I äldre byggnader är det 

vanligt med en isolering på cirka 10-12 cm. Med de energipriser som är kan det vara 

lönsamt att tilläggsisolera upp till 50 cm [18]. Ett exempel på isoleringsmaterial som 

kan användas i vindbjälklaget är cellulosafiber som framställs av gamla dagstidningar. 

Isoleringen levereras som lösull, skivor eller drevremsor. Cellulosafiber har ett bra 

termiskt isoleringsvärde och kan absorbera fukt. Det är energisnålt att tillverka 

cellulosafiber av returpapper och materialet används ofta som isolering i ekohus [19]. 

Vindsutrymmet blir kallare efter en tilläggsisolering och det kan leda till fuktproblem. 

Med anledning av det är det viktigt att undersöka vinden efter tilläggsisoleringen. 

Risken för fuktproblem kan minskas genom att det är tätt mellan våningarna för att 

ingen inomhusluft ska ha möjlighet att läcka upp på vinden [20]. Det finns 

rekommendationer att även se över byggnadens fönster vid en tilläggsisolering [21].  

 

2-glasfönster och dörrar som är dåligt isolerade släpper ut cirka en tredjedel av värmen 

från en byggnad. Mer energieffektiva fönster, med ett lågt U-värde, har två eller tre 

glas sammanfogade i en isolerruta. Det mellanrum som finns i isolerrutan är tillslutet 

och fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusten. Med energieffektiva fönster 

minskar risken för kallras då glasrutans temperatur mot rummet är högre och en bättre 

komfort skapas. Genom att byta till mer energieffektiva fönster minskar energibehovet 

i byggnaden samtidigt som inomhuskomforten förbättras. Att byta ut byggnadens 

befintliga fönster mot nya, mer energieffektiva fönster är kostsamt och bör ej göras om 

de befintliga fönsterna är i gott skick. Ytterdörrar och altandörrar kan även de vara 

stora värmebovar och vid köp av nya dörrar ska ett lågt U-värde eftersträvas för att på 

så sätt få en god isolering av dörrarna [22].  

 

3.6 Hållbart byggande 
FN höll sin fösta miljökonferens 1972 och efter den presenterade Brundtland-

kommissionen sin rapport ”Vår gemensamma framtid” 1987. I rapporten fastslogs det 

att den nuvarande generationen måste tillfredsställa sina behov utan att förstöra 

möjligheterna för kommande generationer att tillgodose sina behov. Inom byggande 

innebär hållbarhetsbegreppet följaktligen att hänsyn ska ta till byggandets långsiktiga 

och kortsiktiga inverkar på miljön. Hänsyn till hållbarhetsbegreppet ska tas genom 

alla faser i en byggprocess, från framställningen av byggnadsmaterial tills det återgår 

som avfall. Hållbart byggande innebär att bygga för framtiden [19].  
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Ekologiskt byggande är ett begrepp som används när samtal förs kring hållbart 

byggande. Begreppet används på olika sätt. En energisparare ser exempelvis tjock 

isolering och modern teknik som lösningar för att sänka energiförbrukningen och 

därmed minska den negativa inverkan på miljön. En byggbiolog däremot ser ett 

projekt utifrån ett helhetsperspektiv från ett tidigt skede med miljövänliga 

byggnadsmaterial till hur materialet ska återanvändas alternativt oskadliggöras vid en 

rivning. Därtill kommer en arkitekt som vill använda solenergi och låta byggnaden 

producera energi istället för att förbruka den. Sammanfattningsvis finns det olika 

definitioner på ekologisk byggande beroende på vem som definierar begreppet [19]. 

 

3.7 Boverkets krav på energihushållning  
Byggnader ska utformas på ett sådant sätt att energianvändningen begränsas genom 

effektiv värme-, kyl och elanvändning, låga värmeförluster och ett lågt kylbehov. Dock 

är det viktigt att de övriga tekniska egenskapskraven kan tillgodoses, att kulturvärden 

inte skadas och att de arkitektoniska och estetiska värdena tas tillvara [11].  

 

Vid nybyggnation eller ändring av en byggnad ska energiberäkning utföras för att 

säkerställa att de krav som finns i kapitel 9 i Boverkets byggregler, BBR, efterföljs. För 

att kontrollera om kravet om energihushållning uppnås kan beräkningar om 

byggnadens specifika energianvändning genomföras [11]. 

 

3.7.1 Specifik energianvändning  

En byggnads specifika energianvändning är den totala energianvändningen dividerat 

på byggnadens uppvärmda golvarea, Atemp. Kraven från BBR angående den specifika 

energianvändning varierar beroende av vilken byggnad det är, vilket län byggnaden 

finns i samt om byggnaden har elvärme eller inte [11].   

 

3.7.2 Klimatzoner 

Sverige är indelat i tre klimatzoner enligt följande:  

 

Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens  

och Jämtlands län. 

Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs,  

Dalarnas och Värmlands län. 

Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings,  

Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands,  

Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala,  

Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län [11]. 

 

 

                                                                                        Figur 4: Klimatzoner [23] 
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3.7.3 Boverkets krav på energihushållning vid ändring av byggnader 

 I tabell 1 framgår det vad bostadens specifika energianvändning högst får uppgå till 

vid nybyggnation eller ändring [11].  

 
Klimatzon  I II III 

Byggnadens 
specifika 
energianvändning 
[kWh per m2 Atemp 
och år] 

 
 

95 

 
 

75 

 
 

55 

Tabell 1: Bostäder med elvärme [11] 
 

Om kraven för den specifika energianvändningen inte uppfylls vid en ändring i en 

bostad ska ändringar i klimatskärm eftersträva de U-värden som framgår i tabell 2 [8].  
 

U W/m2°C 

Utak 0,13 

Uvägg 0,18 

Ugolv 0,15 

Ufönster 1,2 

Uytterdörr 1,2 

Tabell 2: U-värden efter ändring i klimatskärm [11] 

 

3.8 Pay-back metoden 
Pay-back, eller pay-off metoden som den även kallas, är det enklaste sättet att 

undersöka om en inventering är lönsam. Metoden kan användas som kalkylmetod 

eller som sållningsinstrument vid val av investeringsalternativ [24]. 

 

Pay-back metoden går ut på att visa om investeringen har betalt tillbaka sina kostnader 

innan det att den är utrangerad av tekniska eller ekonomiska skäl [2]. Desto kortare 

tid det tar att återbetala beloppet, desto bättre är investeringen. Metoden tar ingen 

hänsyn till ränta eller inflation [25].  

 

3.9 Energiberäkningar 
För att komma fram till en byggnads totala energianvändning för uppvärmning samt 

den specifika energianvändningen måste en rad olika beräkningar genomföras. 

Formler och schablontal presenteras nedan för dessa beräkningar.  

 

3.9.1 Värmegenomgångskoefficienten 

U-värdet, värmegenomgångkoefficienten, är ett mått på värmeflödet genom olika 

byggnadsdelar. Vid ett lågt U-värde är det en god isolering. U-värdet beräknas för de 

olika delarna i en byggnad. Materialets tjocklek divideras med 

värmeledningsförmågan vilket ger värmemotståndet. För att sedan komma fram till 

U-värdet divideras ett (1) med det totala värmemotståndet [15]: 
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R =
d

λ
 

 

U =
1

Rtot
 

 

R= Värmemotstånd [m2°C/W]  

d= Tjocklek [m] 

λ= Värmeledningsförmåga [W/m2°C] 

Rtot= Totalt värmemotstånd [m2°C/W] 

 

3.9.2 Byggnadens specifika värmeeffektförlust  

Den totala specifika värmeeffektförlusten, Qtot är summan av transmissionsförlust, 

förlust för okontrollerad ventilation och ventilationsförlust [26, sid. 6:43]: 

 

Qtot= Qt+Qov+Qv [W/°C] 

 

Qt= Specifik transmissionsförlust 

Qov= Specifik förlust för okontrollerad ventilation 

Qv= Specifik ventilationsförlust 

 

3.9.3 Transmissionsförluster  

Transmissionsförluster beräknas som summan av byggnadsdelens U-värde och 

byggnadsdelens area enligt följande [26, sid 6:34]: 

 

Qt = Uj · Aj  [W/°C] 

 

Uj= Respektive byggnadsdels U-värde (W/m2°C) 

Aj= Respektive byggnadsdels yta (m2) 

 

3.9.4 Specifik förlust för okontrollerad ventilation  

Ett exempel på okontrollerad ventilation är luftläckage i byggnader. De kan vara svåra 

att uppskatta och beräkna på grund av att de till viss del är brukarbetingade. Förlust 

för okontrollerad ventilation beräknas enligt [26, sid. 6:43]: 

 

Qov= qov · p · cp [W/°C] 

 

qov= Okontrollerat luftflöde [m³/s]  

p= Luftens densitet 1,2 [kg/m3] 

cp= Specifik värmekapacitet, i detta fall luft, 1000 [J/kg°C] 
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3.9.5 Specifik ventilationsförlust  

Specifik ventilationsförlust beräknas enligt följande [26, sid. 6:43]: 

 

Qv= qv · p · cp · (1-v) [W/°C] 

 

qv= Luftflöde [m³/s] 

p= Luftens densitet 1,2 [kg/m3] 

cp= Specifik värmekapacitet, i detta fall luft, 1000 [J/kg°C] 

v= Återvinningens verkningsgrad 

 

3.9.6 Gratisvärmetillskott  

Tillskottet av gratisvärme medverkar till att värmesystemet stängs av innan den 

önskade rumstemperaturen erhållits. Gratisvärme kan fås från hushållsel, 

tappvarmvatten och från personer som vistas i en byggnad [16].  

 
Värmetillskott från hushållsel 70 % av 30kWh/m2 

Värmetillskott från tappvarmvatten 20 % av 20kWh/m2 

Värmetillskott från personer 80 W/person under 14 h per dygn  

Tabell 3: Gratisvärmetillskott [16] 
 

3.9.7 Gränstemperatur vid tillskottsvärme 

Gränstemperaturen är den aktiva temperaturen som behöver värmas upp av 

värmesystemet. Gratisvärmetillskottet täcker skillnaden mellan 

inomhustemperaturen från gränstemperaturen till den önskade 

inomhustemperaturen. Byggnadens gränstemperatur beräknas enligt följande [26, sid. 

6:44]: 

 
Tgräns= Tinne - (Pgratis/Qtot) [°C] 
 

Tgräns= Gränstemperatur [°C] 

Tinne= Inomhustemperatur [°C] 

Pgratis= Gratisvärmetillskott [W] 
Qtot= Totala specifika värmeeffektbehovet [W/°C] 
 

3.9.8 Värmeenergibehov  

Energibehovet för att värma byggnaden från utetemperatur till gränstemperaturen  

under ett år beräknas enligt följande [26, sid. 6:45]:  

 

E= Qtot · Gt 

 

E= Energibehovet [kWh/år] 

Qtot= Byggnadens specifika värmeeffektförlust [W/°C]  

Gt= Gradtimmar [oC] 
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3.9.9 Tappvarmvatten och fastighetsel  

Energibehovet för tappvarmvatten varierar kraftigt beroende på de vanor och 

beteende som de boende har. Genomsnitt ligger energibehovet för uppvärmning av 

tappvarmvatten på 2000-5000 kWh per år och bostad. Fastighetsel är den el som 

förbrukas av byggnadens installationer. Det kan exempelvis röra sig om fläktar och 

värmepumpar [16]. Genomsnittligt ligger fastighetselen på cirka 500-1000 kWh per år 

och bostad [15]. 

 

3.9.10 Total energianvändning 

Den totala energianvändningen är den energi som levereras under ett normalår och 

som täcker behoven för uppvärmning, eventuell kyla, tappvarmvatten samt 

fastighetsel. Hänsyn tas till normalårstemperaturen utomhus och avser normal 

temperatur inomhus. Den totala energianvändningen beräknas enligt följande [15]:  

 

Qenergi=E+Qtvv+Qel 

 

Qenergi=Total energianvändning [kWh/år] 

E= Energibehov [kWh/år] 

Qtvv= Uppvärmning tappvarmvatten [kWh/år] 

Qel=Fastighetsel [kWh/år] 

 

3.9.11 Specifik energianvändning  

En byggnads specifika energianvändning är den totala energianvändningen dividerat 

på byggnadens uppvärmda golvarea, Atemp [11]: 

 

Specifik energianvändning =
Total energianvändning

Atemp
 

 

3.10 Pay-back metoden  
Pay-back tiden beräknas genom att grundinvesteringen divideras med det årliga 

inbetalningsöverskottet [25, sid. 30]: 

 

 
 

T= Tiden [år]  

G= Grundinvesteringen [kr] 

a= Årligt inbetalningsöverskott [kr] 
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4 Resultat 

4.1 Förutsättningar  
I denna studie har en villa används som kalkylobjekt. Nedan presenteras data över 

villan. För teknisk beskrivning och ritningar, se bilaga 1, 2 och 3. Villan består av ett 

markplan och ett källarplan. Det finns ett garage i källarplanet.   

 
Typ av byggnad Enplansvilla med källare  

Byggnadsår 1965 

Adress  Verkstadsvägen 18, Enköping 

Antal boende 2 stycken  

Atemp 280 m2 

Area yttervägg 125 m2 

Area vindbjälklag 167 m2 

Area golv 300 m2 

Area fönster 26,2 m2 

Area dörrar/portar 14 m2 

Ventilationssystem Självdragssystem  

Aktuell inomhustemperatur 20 °C 

Uppvärmningssystem   Luftvattenvärmepump  

Placering Villaområde, relativt vindskyddad 
Tabell 4: Villans förutsättningar 

 

4.2 Beräkning av värmegenomgångskoefficienten  
I bilaga 1 återfinns en tekniska beskrivning där det framkommer hur den olika 

byggnadsdelarna är uppbyggda. U-värdena för yttervägg och vindbjälklag är 

beräknade efter ”Tillämpad byggnadsfysik” [15] och källarbjälklag efter ”Isolerguiden 

06” [27].   

 

4.2.1 Yttervägg 

Material  d λ R 

 m W/m2°C m2°C/W 

Rse   0,04 

Fasadtegel 0,12 0,60 0,20 

Asfaboard 0,012 0,065 0,185 

Mineralull 0,10 0,039 2,564 

Glespanel 0,019 0,14 0,136 

Gipsskiva 0,013 0,25 0,052 

Rsi   0,13 

 Tabell 5: Yttervägg 
 

Rtot= 3,307 
 

𝑈 =
1

3,307
= 0,30 W/m2°C 
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4.2.2 Källarbjälklag 

Material  d λ R 

 m W/m2°C m2°C/W 

Rse   0,04 

Mark, morän 0,15 2 0,075 

Betongplatta 0,160 1,7 0,094 

Mu-matta 0,05 0,036 1,388 

Golvträ 0,025 0,14 0,178 

Rsi   0,17 
 Tabell 6: Källarbjälklag 
 

Rtot = 1,94 

 

𝑈 =
1

1,94
=0,51 W/m2°C 

 

4.2.3 Vindbjälklag 

Material  d λ R 

 m W/m2°C m2°C/W 

Rse   0,04 

Diff.tät papp   0 

Kutterspån 0,3 0,08 3,75 

Rsi   0,13 

 Tabell 7: Vindbjälklag 
 

Rtot = 3,92 

 

𝑈 =
1

3,92
=0,25 W/m2°C 

 

4.2.4 Fönster och dörrar  

I den tekniska beskrivningen finns det inte angivet vilka U-värden som gäller för 

fönster och dörrar. Fönstren är 2-glasfönster med kopplade bågar. U-värdet antas vara 

2,7 W/m2°C [28]. Dörrarnas och garageportens U-värde antas till 3,0 W/m2°C [29].  
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4.3 Beräkning av transmissionsförluster 
Byggnadsdelarnas transmissionsförluster presenteras i tabell 8. Areor för respektive 

del har mätts upp på ritningar och U-värden är hämtade från beräkningar, se kapitel 

4.2.  

 
Byggnadsdel Area U-värde A·U 

 m2 W/ m2 °C W/°C 

Yttervägg 125 0,30 37,5 

Fönster 26,2 2,7 71 

Dörrar/garageport 14 3 42 

Vindbjälklag 167 0,25 42 

Golv 150 0,51 76,5 

Tabell 8: Transmissionsförluster 

 

Byggnadens totala transmissionsförluster är 269 W/°C. 

 

4.4 Beräkning av köldbryggor 
Vid ett schablonpåslag med 25 % på transmissionsförlusterna [17] framkommer det att 

köldbryggornas värmeflöde är 67 W/°C. Se bilaga 4 för beräkning av köldbryggor. 

 

4.5 Beräkning av ventilationsförluster 
Villans ventilationsflöde är antaget till 35 l/s per m2 [15]. Ventilationsförlusterna 

uppgår till 126 W/°C. Se beräkning i bilaga 4.  

 

4.6 Beräkning av byggnadens specifika värmeeffektförlust 
Villans transmissionsförluster, köldbryggornas värmeflöde samt ventilationsförluster 

står för villans specifika värmeeffektförlust. Värmeenergiförlusten uppgår till 462 

W/°C. Se beräkning i bilaga 4.  

 

4.7 Beräkning av gratisvärmetillskott 
Det totala gratisvärmetillskottet i villan uppgår till 8618 kWh/år. Se beräkningar i 

bilaga 4.  

 
Värmetillskott från hushållsel 6300 kWh/år 

Värmetillskott från tappvarmvatten 1200 kWh/år 

Värmetillskott från personer 818 kWh/år 

Totalt gratisvärmetillskott  8318 kWh/år 

Tabell 9: Gratisvärmetillskott  
 

4.8 Gränstemperatur och gradtimmar  
Gränstemperaturen är beräknad till 17,9°C, vilket har avrundats till 18°C. Uppsala har 

valts till ort för framtagande av normaltemperatur, då det ligger i närheten av 



20 
 

Enköping där villan är belägen. Normaltemperaturen är 5,7°C. Enligt tabell och 

beräkningar framkommer det att antalet gradtimmar per år blir 102660°Ch. För 

beräkning av gränstemperatur och gradtimmar, se bilaga 4.  

 

4.9 Värmeenergibehov  
Energibehovet för att värma byggnaden från utetemperatur till gränstemperaturen  

under ett år beräknas uppgå till 47429 kWh per år.  Se bilaga 4.  

 

4.10 Tappvarmvatten och fastighetsel  
Ett schablontal på 3500 kWh per år används för att komma fram till energibehovet för 

uppvärmning av tappvarmvatten.  750 kWh per år används som schablontal för att 

komma fram till fastighetselens energibehov [15].  

 

4.11 Beräkning av värmeenergibehov och årskostnaden 
Villans luftvattenvärmepump har SCOP 2,1.  Det innebär att det för varje kWh el som 

värmepumpen förbrukar ger 2,1 kWh i värme. I studiens beräkningar framkommer 

det att villans totala energibehov uppgår till 516791 kWh per år. Då hänsyn har tagits 

till SCOP 2,1 är det totala värmeenergibehovet 24609 kWh per år. Se bilaga 4 för 

beräkning av det totala värmeenergibehovet.  

 
Uppgifter om energipriset har hämtats från Vattenfall. Avtalet har en bindningstid på 
36 månader och har det fasta priset 82,75 öre/kWh inklusive moms och energiskatt. 
Årskostnaden för uppvärmning är 20364 kr.  
 

4.12 Beräkning av specifik energianvändning 
Den specifika energianvändningen uppgår till 88 kWh/m2 år. Se bilaga 4.  

 

4.13 Åtgärder för att spara energi  
Nedan presenteras beräkningar på åtgärder som minskar värmeenergibehovet. 

Presentationen innefattar besparing vid sänkt inomhustemperatur, byte av fönster och 

dörrar samt tilläggsisolering av vindbjälklag. De beräkningar som har genomförts i 

det här avsnittet, för att komma fram till värmeenergibehovet och årskostnaden för 

uppvärmningen, är överensstämmande med de beräkningar som har genomförts för 

den befintliga villan, se bilaga 4 för beräkningar. Med anledning av det presenteras 

inga beräkningar för kommande avsnitt. Det som skiljer beräkningarna åt är att andra 

U-värden har används beroende på åtgärd i villan. Vid beräkning av besparing vid 

sänkt inomhustemperatur har olika inomhustemperaturer valts vid beräkning av 

gränstemperatur vid tillskottsvärme. 

 



21 
 

4.13.1 Besparing av sänkt inomhustemperatur 

Genom att sänka temperaturen från 20°C till 19°C ges en årlig besparing på 5,3 % vilket 

motsvarar 1072 kr.  

 
Grader °C Kostnad per år  

22 22509 kr 

21 21436 kr 

20 20364 kr  

19 19292 kr 

18 18220 kr 

Tabell 10: Årskostnad vid olika innetemperaturer  

 

4.13.2 Byte av fönster och dörrar 

Nya värmeenergiberäkningar har gjort för att beräkna värmeenergibehovet samt 

årskostnaden för energiförbrukningen efter byte av fönster och dörrar. Två olika 

fönster har används. I det första alternativet har 3-glasfönster med U-värde 1,1 och 

dörrar med U-värde 1,0 används och i det andra alternativet har 3-glasfönster med U-

värde 0,95 används tillsammans med dörrar som har U-värde 1,0.  

 
 Befintliga 

fönster och 
dörrar 

Fönster 1,1 och 
dörrar 1,0 

Fönster 0,95 och 
dörrar 1,0 

U-värde fönster 2,7 1,1 0,95 

U-värde dörr/port 3,0 1,0 1,0 

Transmissionsförlust  269 W/°C 199 W/°C 195 W/°C 

Köldbryggor 67 W/°C 50 W/°C 49 W/°C 

Ventilationsförlust 126 W/°C 126 W/°C 126 W/°C 

Gratisvärmetillskott 8618 kWh/år 8618 kWh/år 8618 kWh/år 

Gränstemperatur 18°C 17°C 17°C 

Gradtimmar 102660°Ch 96770°Ch 96770°Ch 

Värmeenergibehov/år 24609 kWh 19304 kWh   19074 kWh   

Årskostnad för 
energiförbrukning 

20364 kr 15974 kr 15784 kr 

Tabell 11: Värden för fönster och dörrar  
 

4.13.2.1 Återbetalningstid vid byte av fönster och dörrar  

Priset på fönster är inhämtat från Skånska Byggvaror och innefattar 24 fönster, två 

altandörrar, tre ytterdörrar samt en garageport med samtliga tillbehör och frakt 

inkluderat. Informationen hämtades 12 maj 2014. Byte av fönster och dörrar för det 

första alternativ kostar 117518 kr och för det andra alternativet 202484 kr utan 

arbetskostnad [30]. Kostnaden för arbetet är inhämtat från Byggmax och kostar 32679 

kr efter ROT-avdrag [31]. Informationen hämtades 12 maj 2014. För beräkning av 

återbetalningstid, se bilaga 5.   
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 Fönster 1,1 och dörrar 
1,0 

Fönster 0.95 och dörrar 
1,0 

Besparing av 
årskostnad 
uppvärmning 

4390 kr 4580 kr 

Investeringskostnad 150197 kr 235163 kr 

Återbetalningstid 34,2 år 51,3 år 

Tabell 12: Återbetalningstid, fönster och dörrar  
 

4.13.3 Tilläggsisolering av vindbjälklag 

Vid beräkning av tilläggsisolering av vindbjälklag har cellulosafiber används. Dels har 

beräkningar gjort med tilläggsisolering med 25 cm och dels med 40 cm. Nya 

värmeenergiberäkningar har gjort för de olika alternativet samt beräkning av 

årskostnaden för energiförbrukningen.   

 
 Utan 

tilläggsisolering 
25 cm 
tilläggsisolering 

40 cm 
tilläggsisolering  

U-värde  0,25 W/m2°C 0,10 W/m2°C 0,07 W/m2°C 

Transmissionsförlust  269 W/°C 244 w/°C 239 w/°C 

Köldbryggor 67 W/°C 61 W/°C 60 W/°C 

Ventilationsförlust 126 W/°C 126 W/°C 126 W/°C 

Gratisvärmetillskott 8618 kWh/år 8618 kWh/år 8618 kWh/år 

Gränstemperatur 18°C 18°C 18°C 

Gradtimmar 102660°Ch 102660°Ch 102660°Ch 

Värmeenergibehov/år 24609 kWh 23094 kWh   22800 kWh   

Årskostnad för 
energiförbrukning 

20364 kr 19110 kr 18867 kr 

Tabell 13: Värden för tilläggsisolering  
 

4.13.3.1 Återbetalningstid för tilläggsisolering 

Priset på tilläggsisoleringen är hämtat från Mälardalens Tryckisolering och innefattar 

transport, arbetskostnad samt material. Informationen hämtades 12 maj 2014. Efter 

ROT-avdraget kostar 25 cm tjockt cellulosafiber 97 kr/m2 och 40 cm tjockt cellulosafiber 

kostar 143kr/m2 inklusive arbetskostnad. Till detta tillkommer det en grundavgift på 

1185 kr [32]. För beräkning av återbetalningstid, se bilaga 5.    

 
 Tilläggsisolering 25 cm Tilläggsisolering 40 cm  

Besparing av 
årskostnad för 
energiförbrukning 

1254 kr 1497 kr 

Investeringskostnad 15735 kr 22635 kr 

Återbetalningstid 12,5 år  15,1 år 

Tabell 14: Återbetalningstid, tilläggsisolering  
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4.13.4 Byte av fönster och dörrar samt tilläggsisolering av vindbjälklag 

Beräkningar har gjorts för att beräkna det årliga värmeenergibehovet och 

årskostnaden för energiförbrukning i det fall byte av fönster och dörrar sker samtidigt 

som tilläggsisolering av vindbjälklag.   
 

 Befintlig 
byggnad  

Fönster 
1,1 och 
dörrar 
1,0 samt 
tilläggs-
isolering  
25 cm 

Fönster 
1,1 och 
dörrar 
1,0 samt 
tilläggs- 
isolering  
40 cm 

Fönster 
0,95 och 
dörrar 
1,0 samt 
tilläggs-
isolering  
25 cm 

Fönster 
0,95 och 
dörrar 
1,0 samt 
tilläggs-
isolering  
40 cm 

U-värde fönster 3,0 1,1 1,1 0,95 0,95 

U-värde dörr/port 2,7 1,0 1,0 1,0 1,0 

U-värde vindbjälklag  0,25 
W/m2°C 

0,10 
W/m2°C 

0,07 
W/m2°C 

0,10 
W/m2°C 

0,07 
W/m2°C 

Transmissionsförlust  269 W/°C 174 W/°C 169 W/°C 170 W/°C 165W/°C 

Köldbryggor 67 W/°C 43,5 
W/°C 

42 W/°C 42,5 
W/°C 

41 W/°C 

Ventilationsförlust 126 W/°C 126 W/°C 126 W/°C 126 W/°C 126W/°C 

Gratisvärmetillskott 8618 
kWh/år 

8618 
kWh/år 

8618 
kWh/år 

8618 
kWh/år 

8618 
kWh/år 

Gränstemperatur 18°C 17°C 17°C 17°C 17°C 

Gradtimmar 102660 
°Ch 

96770 
°Ch 

96770 
°Ch 

96770 
°Ch 

96770 
°Ch 

Värmeenergibehov/år 24609 
kWh 

17853 
kWh/år 

17553 
kWh 

17623 
kWh 

17323 
kWh 

Årskostnad för 
energiförbrukning 

20364 kr 14773 kr 14525 kr 14583 kr 14335 kr 

Tabell 15: Värden vid byte av fönster och dörrar samt tilläggsisolering  
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4.13.4.1 Återbetalningstid, byte av fönster och dörrar samt tilläggsisolering 

Beräkningar har genomförts för att studera återbetalningstiden i det fall byte av fönster 

och dörrar sker samtidigt som en tilläggsisolering genomförs. Se beräkningar i bilaga 

5.  

 
 Fönster 1,1 

och dörrar 
1,0 samt 
tilläggs-
isolering  
25 cm 

Fönster 1,1 
och dörrar 
1,0 samt 
tilläggs- 
isolering  
40 cm 

Fönster 
0,95 och 
dörrar 1,0 
samt 
tilläggs-
isolering  
25 cm 

Fönster 
0,95 och 
dörrar 1,0 
samt 
tilläggs-
isolering  
40 cm 

Besparing av 
årskostnad för 
energiförbrukning 

5591 kr 
 

5839 kr 
 

5781 kr 6029 kr 

Investeringskostnad 165932 kr 172832 kr 250898 kr 257798 kr 

Återbetalningstid 29,7 år 29,6 år 43,4 år 42,8 år 

Tabell 16: Återbetalningstid, fönster och dörrar samt tilläggsisolering  
 

4.14 Specifik energianvändning 
Villan är belägen i klimatzon III vilket innebär att kravet på villans specifika 

energianvändning högst får uppgå till 55 kWh/m2 och år. I tabellen nedan presenteras 

villans specifika energianvändning. Se bilaga 4 för beräkning av specifik 

energianvändning av befintlig byggnad.  

 
Befintlig 
byggnad 

Fönster 1,1 
och dörrar 
1,0 samt 
tilläggs-
isolering  
25 cm 

Fönster 1,1 
och dörrar 
1,0 samt 
tilläggs- 
isolering  
40 cm 

Fönster 0,95 
och dörrar 
1,0 samt 
tilläggs-
isolering  
25 cm 

Fönster 0,95 
och dörrar 
1,0 samt 
tilläggs-
isolering  
40 cm 

88 kWh/ 
m2 år 

64 kWh/ 
m2 år 

63 kWh/ 
m2 år 

63 kWh/ 
m2 år 

62 kWh/ 
m2 år 

Tabell 17: Specifik energianvändning  
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5 Diskussion 
5.1 Metodens inverkan  
Denna studie är baserad på en specifik villa från 1960-talet vilket bidrar till att studien 

inte kan svara upp mot andra byggnader då de har andra förutsättningar. 

Handberäkningar har genomförts för att beräkna villans energibehov. Några 

mätinstrument eller annan avancerad utrustning har ej nyttjats vilket innebär att vissa 

tabellvärden och schabloner har använts. Resultatet kan med anledning av det vara 

något felaktigt då det inte har funnits möjlighet att undersöka vissa av de faktiska 

värdena såsom luftläckage och köldbryggor.   

 

Då tillgång till normaltemperatur för ett helt år inte fanns för Enköping användes 

normaltemperaturen i Uppsala som ligger 4,5 mil nordöst om Enköping. Detta 

antagande kan ha påverkat studiens resultat något. I studien har beräkningar används 

för att konstatera gränstemperaturen och sedan har tabell används för att få fram antal 

gradtimmar per år. Solinstrålningens påverkan har inte studerats i denna studie, vilket 

kan medföra att gränstemperaturen kan vara något lägre än beräknat. Ytterligare 

faktorer som kan ha påverkat resultatet är antagandet av tillskottsvärme från personer, 

hushållsel samt tappvarmvatten. Beräkningarna kring detta har gjorts med hjälp av 

schabloner som givetvis kan skilja sig från de verkliga värdena. Valet av energipris 

valdes till fast pris uppbundet i tre år med anledning av att det rörliga priset ändras 

från period till period vilket försvårar uträkningen av årskostnaden för uppvärmning.  

 

5.2 Hållbart byggande 
Begreppet hållbart byggande innebär att bygga för framtiden. Ett begrepp som 

används i samband med hållbart byggande är ekologiskt byggande. Det begreppet kan 

ha olika innebörd, allt från att tekniska lösningar kan sänka energiförbrukningen till 

att se ett projekt från ett helhetsperspektiv gällande miljövänliga byggnadsmaterial. 

Denna studie har till största del undersökt olika lösningar för att sänka 

energiförbrukningen och därigenom minska den negativa inverkan på miljön samt på 

lång sikt se om en ekonomisk lönsamhet för de valda åtgärderna är möjliga. Vid val 

av tilläggsisolering har cellulosafiber valts, inte bara utifrån en ekonomisk synvinkel, 

utan även med anledning av att det är framställt av returpapper och därigenom får ses 

som ett bra val utifrån miljösynpunkt.  

 

5.3 BBR:s krav för energihushållning  
Villan i studien uppnår inte BBR:s krav för energihushållning, att den specifika 

energianvändningen ska vara under 55 kWh per m2 och år. Innan ändring av villan är 

den specifika energianvändningen 88 kWh per m2 och år och efter mellan 62 och 64 

kWh per m2 och år beroende på val av tilläggsisolering samt fönster och dörrar. Med 

de energisparande ändringar som är medtagna i denna studie uppnås med andra ord 

inte kravet för den specifika energianvändningen. När kraven inte uppnås på specifik 
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energianvändning vid ändring i befintlig byggnad ska ändringar i klimatskärmen 

istället eftersträva låga U-värden. Enligt BBR är dessa U-värden för fönster och dörrar 

1,2 samt för taket/vindbjälklaget 0,13. I studien har två alternativ för dörrar och fönster 

undersökts. Båda alternativen har ett lägre U-värde än det värde som ska eftersträvas 

enligt BBR. Likaså uppnår både tilläggsisoleringen med 25 cm samt med 40 cm de 

riktlinjer som BBR har gällande U-värdet för vindbjälklag.  
 

5.4 Ventilation 
När en ändring sker i villans klimatskärm, genom att exempelvis byta fönster och 

dörrar eller tilläggsisolera vindbjälklaget är det viktigt att säkerställa om ventilationen 

är tillräckligt bra. Att tilläggsisolera vindbjälklaget kan skapa fuktproblem och att byta 

fönster kan leda till att bland annat kondens blidas och att självdraget genom 

klimatskärmen påverkas. Det är därför viktigt att undersöka om självdragssystemet är 

ett tillräckligt bra system för att hålla en god ventilation i villan eller om det krävs 

annan typ av ventilation för att skapa ett gott inomhusklimat.  

 

Med de energikrav som ställs är det inte optimalt med ett självdragssystem i en 

nybyggd villa. Detta då kalluft har fri passage in i villan samtidigt som varmluft 

ventileras ut. Vid nyproduktion är det istället vanligt att använda sig av FTX-system 

för ventilation där värmen överförs från frånluften som är varm till den kalla uteluften 

i värmeväxlaren. Dock krävs det omfattande åtgärder för att installera ett FTX-system 

i en befintlig villa. FTX-systemet kräver utrymme för kanaler och 

återvinningsaggregat. För villan i studien kan det möjligtvis handla om en installation 

av frånluftsventilation. Detta har dock inte undersökts i den här studien.   
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6 Slutsatser  
En av framtidens viktigaste miljöfråga kommer att handla om energieffektivisering av 

byggnader. Frågan är särskilt intressant med tanke på att det finns ett stort antal villor 

som inte är renoverade och därför läcker onödig energi. Fördelarna är många med att 

energieffektivisera befintliga byggnader, både utifrån miljön och ekonomin. En 

minskad energianvändning leder till minskad risk för klimatförändringar. 

Huvudsyftet med den här studien var att öka kunskapen och förståelsen om 

energieffektivisering i en befintlig villa från 1960-talet. De tillhörande 

forskningsfrågorna i studien var: Vilka åtgärder kan genomföras i en villa från 1960-

talet för att skapa en lägre energiförbrukning? Är det ekonomiskt försvarbart att 

genomföra olika typer av förändringar i en villa från 1960-talet för att sänka kostnaden 

för energiförbrukningen? Det finns en rad olika åtgärder som kan göras i en byggnad 

för att minska energiförbrukningen. Den här studien har avgränsat sig till att se 

närmare på att sänka inomhustemperaturen, att byta fönster och dörrar samt att 

tilläggsisolera vindbjälklag. 
 

6.1 Sänka inomhustemperaturen 
Att sänka inomhustemperaturen bidrar till minskad energiförbrukning. Genom att 

sänka temperaturen från 20°C till 19°C ges en årlig besparing på 5,3 % vilket motsvarar 

1072 kr. Detta kan jämföras med tidigare studie som kommit fram till att 

uppvärmningskostnaden minskar med 5 % för varje grad som sänks av 

inomhustemperaturen.  Att sänka inomhustemperaturen är det lättaste sättet att spara 

energi och åtgärden har ingen investeringskostnad. Dock kan upplevelsen av 

inomhusklimatet påverkas negativt. Att behöva klä sig varmare inomhus är kanske 

inte värt de pengarna som kan sparas på denna åtgärd?  

 

6.2 Byte av fönster och dörrar 
Att byta fönster innebär en stor investering och det är inte lönsamt att byta fönster om 

behov inte föreligger. Villans fönster är 49 år gamla och behöver troligtvis bytas inom 

en kortare tidsperiod. Det mest lönsamma alternativet för villan är att byta till 3-

glasfönster med U-värde 1,1 och dörrar med U-värde 1,0 som bidrar till en besparing 

av den årliga energikostnaden med 4390 kr. Samtidigt är det en kostsam investering 

och återbetalningstiden är drygt 34,2 år. Dock har fönster en lång tekniskt livslängd 

vilket bidrar till att investeringen så småningom kan bli lönsam.  
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6.3 Tilläggsisolering av vindbjälklag 
Den åtgärd som är mest kostnadseffektiv är att tilläggsisolera vindbjälklaget. I 

jämförelse med att byta fönster är tilläggsisolering en billig åtgärd som samtidigt är 

relativt effektiv för att sänka energiförbrukningen. Eftersom värmen stiger uppåt är 

det av vikt att skapa en välisolerad vind. Enligt tidigare studie kan det vara lönsamt 

att tilläggsisolera äldre hus upp till 50 cm med tanke på de energipriser som är. Vid 

beräkning av tilläggsisolering för villan visade det sig att en tilläggsisolering med 25 

cm återbetalar sig fortare än vid tilläggsisolering med 40 cm. 20 år efter 

tilläggsisolering med 25 cm har en besparing med 9405 kr skett med anledning av den 

minskade uppvärmningskostnaden. På samma sätt har det skett en minskning av 

uppvärmningskostnaden med 7335 kr för tilläggsisolering med 40 cm. Vid 

tilläggsisolering med 40 cm är besparingen under 20 år 2070 kr mer än vid 

tilläggsisolering med 25 cm, detta motsvarar 104 kr per år. Mot bakgrund av detta 

rekommenderas en tilläggsisolering med 25 cm. Detta då den är 6900 kr billigare vid 

investeringen och då det inte skiljer särskilt mycket i den framtida årliga besparingen. 

 

6.4 De mest energisparande åtgärderna  
De mest energisparande åtgärderna är att byta både fönster och dörrar i samband med 

att en tilläggsisolering genomförs. En sådan kombination av åtgärder skapar en årlig 

besparing av energiförbrukningen mellan 5591 kr och 6029 kr beroende på val av 

fönster och dörrar samt tjockleken på tilläggsisoleringen. Det skapar en 

återbetalningstid, innan investeringen är ekonomiskt lönsamt, mellan drygt 29 år nio 

månader och 43 år och fem månader. Slutsatsen blir att det utifrån en ekonomisk 

synvinkel är mest lämpligt att använda sig av fönster med U-värde 1,1, dörrar med U-

värde 1,0 samt 25 cm tilläggsisolering. Detta då investeringskostnaden för det 

alternativet är lägre jämfört med om en tilläggsisolering med 40 cm genomförs. Att 

byta till fönster med U-värde 0,95 är betydligt mer kostsamt än byte till fönster med 

U-värde 1,1 vilket bidrar till att det inte är något lönsamt alternativ.  

 

Att byta fönster och dörrar samtidigt som att tilläggsisolera är relativt kostsamt. Dock 

bidrar åtgärderna till en energieffektivisering och troligtvis till att värdet på villan höjs 

vid en försäljning. Frågan är om villaägaren är beredd att betala för åtgärder för att på 

sikt spara pengar på lägre energiförbrukning och vid en eventuell försäljning. Dock är 

det kanske inte alltid investeringskostnaderna vid energieffektiva åtgärder som ska 

stå i fokus, utan det framtida energibesparandet.  
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6.5 Förslag till fortsatta studier 
Energieffektivisering är ett stort område och det finns ytterligare åtgärder som inte har 

tagits upp i denna studie av energieffektivisering av en villa från 1960-talet.  

 

Författaren lämnar följande förslag till fortsatta studier:  

 

• Genomföra studier med ett större antal villor och med hjälp av 

projektsimuleringsprogram och beräkningsprogram genomföra beräkningar 

för att skapa en mer jämförbar studie.  

 

• Vad kan ytterligare göras för att minska energibehovet i befintliga villor?  

 

• Hur kommer framtidens klimatförändringar att påverka befintliga byggnader? 

Hur kan renoveringarna anpassas för att ta hänsyn till framtida 

klimatförändringar? 
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Bilaga 1 – Teknisk beskrivning  
Teknisk beskrivning enligt dokument daterat 1965-04-13 
 

Markförhållande  Morän 
Grundläggningsdjup: frostfritt 

Grundläggningssätt Utbredda plattor 

Dränering: 2 stränger 76 mm tegelrör 

Källaryttervägg 
Bärande källarinnervägg 
Icke bärande källarinnervägg 

Betonghålsten 250 mm  
Betonghålsten 200 mm  
Lätt betong 100 mm 

Sockelbeklädnad Cementputs 

Ytterväggar i allmänhet 
 

Material, delarnas dimensioner och 
placering utifrån räknat: 
½ stens fasadtegel 
12 mm asfaltboard 
100 mm mineralull 
19 mm glespanel  
13 mm gipsskivor med aluminiumfolie 

Lägenhetsskiljande vägg 
 
 
 
 

120 mm fulltegel 
30 mm mu-skiva 
32 mm reglar c/c 600 mm 
13 mm gipsskiva 
15 mm puts 

Innervägg trappomslutande 
 
 

51 mm x 76 mm reglar 
12mm glespanel 
13 mm gipsskivor på båda sidor 

Källarbjälklag 
 

160 mm betongplatta 
50 mm mu-matta 
51 mm x 76 mm reglar 
25 mm golvträ 

Vindsbjälklag 
 
 
 

Fackverk 51 mm x 152 mm resp 51 mm 
x 178 mm 
diff.tät papp 
300 mm packat kutterspån 

Trappor Inne: furu, ute: betong 

Yttertak  Taklutning 27° 

Underlagstak 25 mm råspont, papp och 
dubbelläktning 

Takbeläggning Betongtaktegel  

Fönster 2-glas 

Pannskorsten Tegel 

Värmemedium Varmvatten 

Värmefördelning Pumpcirkulation 

Värmetillförsel Radiatorer 

Material i varmvattenledning Koppar 

Material i kallvattenledning Förzinkat stål 

Material i servisledning Förzinkat stål 

Ventilation 
Ersättningsluft 

Utsugning självdrag 
Vädring fönster 



 

Bilaga 2 – Planritningar  

 
 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 – Sektions- och fasadritning 

 

 

 

 
 
 

  



 

Bilaga 4 – Beräkningar av befintlig villa  
Köldbryggor 

269 · 0,25= 67 W/°C 

 
Transmissionsförlust och köldbryggor  

269 + 67= 336 W/°C  
 
Ventilationsförluster 

0,35 · 300= 105 l/s 

105/1000= 0,105 m3/s 

0,105  · 1,2  · 1000  · (1-0) = 126 W/°C 

 
Värmeeffektförlust 

269 + 67 + 126= 462 W/°C 
 
Gratisvärmetillskott 

Person: 2 personer 14 timmar/dygn 

80 W · 2= 160 W · 14 h · 365 dagar= 818 kWh/år 

Hushållsel: 30 kWh/m2 · 0,7= 21 kWh/m2= 6300kWh/år 

Tappvarmvatten: 20 · 0,2= 1200 kWh/år 

 

Totalt: 8318 kWh/år 

 
Gränstemperatur vid tillskottsvärme 

Pgratis=8318/8760=950W 
Tgräns= 20 - (950/462)  
Tgräns=17,9≈ 18°C 
 
Gradtimmar 

Vald normaltemperatur för Uppsala är 5,7 °C 

Framräknad gränstemperatur 18 °C 

Temp °C 5 6 

18 109100 99900 

109100 - 99900= 9200 

9200/10= 920 

920 · 7= 6440 

109100 - 6440= 102660°Ch 
 
Värmeenergibehov 

E = 0,462 · 102660 

E = 47429 kWh/år 

 

 



 

Total energianvändning 

Qenerig= 47429+3500+750 

Qenergi=51679 kWh/år 

 

51679/2,1=24609 kWh/år 

 
Specifik energianvändning 

24609/280 = 88 kWh/m2 år 



 

Bilaga 5 – Kostnadsberäkningar  

Fönster 1,1 och dörrar 1,0 

Besparing per år: 20364 - 15974= 4390 kr 

Kostnad: 117518 + 32679= 150197 kr 

Återbetalningstid: 150197/4390= 34,2 år  

 
Fönster 0,95 och dörrar 1,0 

Besparing per år: 20364 - 15784= 4580 kr 

Kostnad: 202484 + 32679= 235163 kr 

Återbetalningstid: 235163/4580= 51,3 år 

 
Tilläggsisolering 25 cm 

Besparing per år: 20364 - 19110= 1254 kr 

Kostnad: 14550 + 1185= 15735 kr 

Återbetalningstid: 15735/1254= 12,5 år  

 
Tilläggsisolering 40 cm 

Besparing per år: 20364 - 18867= 1497 kr 

Kostnad: 21450 + 1185=22635  

Återbetalningstid: 22635/1497= 15,1 år 

 
Fönster 1,1, dörrar 1,0 och tilläggsisolering 25 cm 

Total besparing: 20364 - 14773= 5591 kr 

Kostnad: 150197 + 15735= 165932 kr 

Återbetalningstid: 165932/5591= 29,7 år 

 
Fönster 1,1, dörrar 1,0 och tilläggsisolering 40 cm 

Total besparing: 20364 - 14525= 5839 kr 

Kostnad: 22635 + 150197= 172832 kr 

Återbetalningstid: 172832/5839= 29,6 år 

 
Fönster 0,95, dörrar 1,0 och tilläggsisolering 25 cm 

Total besparing: 20364 - 14583= 5781 kr 

Kostnad: 235163 + 15735= 250898 kr 

Återbetalningstid: 250898/5781= 43,4 år 
 
Fönster 0,95, dörrar 1,0 och tilläggsisolering 40 cm 

Total besparing: 20364 - 14335= 6029 kr 

Kostnad: 22635 + 235163= 257798 kr 

Återbetalningstid: 257798/6029= 42,8 år 
  

  


