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Abstract 

This report contains suggestions of measures in the climate shell of a specific building 
from the housing program called “miljonprogrammet” in Backa, Gothenburg. The goal 
is to reduce the energy consumption. Main issues will be an exchange of the windows 
and a complementary insulation of the walls, the attic and the foundation of the building. 
The total energy consumption will be calculated before and after the measures to see the 
improvement. A payback period will also be calculated for the exchange of the windows 
and the complementary insulation of foamed plastic. 

Requirements on the energy consumption in the specific building are: 

 A national environmental goal that the government has accepted says that the 
total energy consumption per heated area unit in buildings shall be reduced with 
50 percent until 2050. 

 The forum for energy efficient buildings, FEBY, has published a technical 
specification for mini energy houses and passive houses. Concerning mini energy 
houses in climate zone III should their bought energy be maximum 70 
kWh/m2Atemp, for non electric heated houses. 

The choices of materials when it comes to insulation and the façade have been made 
after analysis of different materials and studies of earlier projects of similar type. Based 
on this a complementary insulation outwards by foamed plastic with a ventilated façade 
with façade boards is suggested. 

The energy calculations are manually made and shows that a complementary insulation of 
the attic provides a very little reduce of the total energy consumption, because in this 
case the building already has a complement insulation. An exchange of all the windows 
and a sealing however reduces the energy consumption from 150,22 to 116,05 kWh/m2 
Atemp. A complementary insulation of the walls, the attic and the foundation, a change of 
the windows and sealing of the construction reduces the energy consumption from 
150,22 to 67,64 kWh/m2 Atemp, which will attain the demand concerning both the mini 
energy house and the national environmental goal. 

The calculations of the costs have been made in Bidcon and Excel, with price 
information from “sektionsfakta” and a window supplier. The calculations of the 
payback period are simplified calculations with no consideration to interest. The payback 
period doesn’t get reasonable neither for exchange of windows ore complement 
insulation.  

It isn’t possible to get a payback period in a reasonable future only with the profit of the 
reduced energy consumption. Other posts most be used, like higher rents or subsidiaries 
from the government. 
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Sammanfattning 

Rapporten jämför alternativa åtgärder i klimatskalet på ett specifikt flerbostadshus från 
miljonprogrammet, i Backa, Göteborg, för att minska energiförbrukningen. Främst 
behandlas fönsterbyte och tilläggsisolering på byggnaden. Den totala 
energiförbrukningen beräknas före och efter åtgärderna för att se förbättringen. 
Dessutom beräknas en återbetalningstid för fönsterbyte samt tilläggsisolering av cellplast. 

Miljonprogrammets bebyggelse står inför ett stort behov av upprustning. Byggnaderna 
förbrukar ofta mycket energi och då samhällets krav på energiförbrukning skärps måste 
åtgärder vidtas för att uppnå kraven i dessa byggnader.  

Uppsatta krav gällande energiförbrukningen för den specifika byggnaden är: 

 Ett nationellt miljömål som riksdagen har antagit säger att den totala 
energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler ska minska 
med 50 procent till år 2050. 

 FEBY, Forum för Energieffektiva Byggnader, har gett ut en kravspecifikation för 
minienergihus och passivhus. För minienergihus zon III gäller för icke elvärmda 
byggnader att köpt energi bör max vara 70 kWh/m2Atemp. 

Val av material såsom isolering och fasad har gjorts efter analyser av materialen och 
studier av vad som har använts i tidigare genomförda projekt av samma typ. Baserat på 
detta föreslås en tilläggsisolering utåt av cellplast med en ventilerad fasad av fasadskivor. 

Energiberäkningarna är gjorda manuellt och visar att en tilläggsisolering av vinden inte 
ger stort utslag på energiförbrukningen då det redan idag är tilläggsisolerat. Byte av 
fönster och tätning ger däremot en kraftig minskning av energiförbrukningen från den 
beräknade nivån 150,22 till 116,05 kWh/m2 Atemp. En tilläggsisolering av väggar, tak och 
grund, byte av fönster samt tätning av konstruktionen ger en minskad energiförbrukning 
från den beräknade nivån150,22 till 67,64 kWh/m2 Atemp, vilket uppnår både kravet för 
minienergihus och det nationella miljömålet.  

Kostnadsberäkningarna har genomförts i BidCon och Excel, med prisuppgifter från 
sektionsfakta samt fönsterleverantör. Beräkningarna av återbetalningstiden är förenklade 
beräkningar där ingen hänsyn har tagits till ränta. Återbetalningstiden blir inte rimlig för 
varken byte av fönster eller en tilläggsisolering.  

Slutsatsen är att det inte går att räkna hem åtgärderna inom en rimlig framtid endast med 
vinsterna som fås för en minskad energiförbrukning. Andra poster måste användas, som 
höjda hyror eller bidrag. 

 

Nyckelord 

Miljonprogram, energiförbrukning, tilläggsisolering, klimatskal, Gåsagången, 
återbetalningstid 
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1 Inledning 
Miljö- och energifrågor är ett allt vikigare ämne i samhället. I riksdagens nationella 
miljömål gällande energianvändningen ska en minskning av den totala 
energianvändningen per uppvärmd areaenhet minskas i byggnader och lokaler. Till år 
2050 bör den halverats i förhållande till förbrukningen 1995 vilket medför att stora krav 
ställs på byggnader och speciellt på de som idag har en stor energianvändning. Detta 
gäller ofta äldre byggnader och många av dem är byggda under miljonprogrammet. I 
dessa behöver stora åtgärder och renoveringar genomföras för att uppnå det uppsatta 
målet.  

Det finns exempel på projekt som har genomförts med omfattande upprustningar på 
byggnader från miljonprogrammet. Backa Röd i Backa, Solhusen i Gårdsten och 
Brogården i Alingsås är tre exempel på miljonprogramshus som har genomgått 
omfattande renoveringar. Gemensamt för de tre projekten är att de alla har inriktat sig på 
energianvändning på olika sätt. Brogården har byggts om till passivhus, Backa Röd till 
lågenergihus och i Solhusen har man tagit tillvara på solenergin varav namnet.   

Denna rapport kommer att vara en studie i renovering av klimatskalet i ett typhus från 
miljonprogrammet. Projektet utgår ifrån ett befintligt flerbostadshus från 
miljonprogrammet i Backa där en noggrann utredning av objektet görs innan alternativ 
på renoveringsåtgärder läggs fram. Främst byggtekniska åtgärder kommer att studeras 
som byte av fönster och tilläggsisolering. Alternativen vägs mot varandra utifrån hur 
mycket de minskar energiförbrukningen. En kostnadsaspekt tas med för att beräkna 
renoveringsalternativens återbetalningstid. 

Rapporten beskriver examensarbetet som är genomfört vårterminen 2010, omfattar 15 + 
15 högskolepoäng och är en del i utbildningen byggnadsteknik- byggnadsutformning 
med arkitektur på Tekniska Högskolan i Jönköping. Arbetet har gjorts i nära samarbete 
med White Arkitekter AB i Göteborg. 

 

1.1 Bakgrund 

Miljonprogrammet genomfördes 1965-1974 i Sverige och syftar på det program där en 
miljon nya bostäder byggdes under en tioårsperiod. Byggnaderna från miljonprogrammet 
är idag i behov av upprustning dels beroende på tekniska brister men även beroende på 
ändrade krav från samhället gällande exempelvis energiförbrukning. Det är många 
byggnader det rör sig om och upprustningstakten måste ökas om renoveringarna ska 
hinna med. De ekonomiska förutsättningarna för att rusta upp bostäderna skiljer sig 
mycket åt mellan de olika bostadsföretagen vilket leder till att nivån av upprustningarna 
kommer att variera stort. Företagen måste ofta hålla ner kostnaderna och stora 
upprustningar är ofta svåra att motivera företagsekonomiskt vilket gör att deras 
förutsättningar att rusta upp bostäderna inte är inte särskilt goda. [1] 

Byggnaderna från miljonprogrammet är idag ungefär 35-45 år gamla och har nu nått fram 
till en punkt då många av dem behöver upprustas i olika nivåer. Behovet är mycket stort 
vilket inte beror på misskötsel utan på att det var många byggnader som byggdes på en 
kort tid. Om den underhållstakt som fastighetsbolagen har idag behålls skulle det ta cirka 
30 år att gå igenom beståndet. [1] 

Många samhällskrav har dessutom förändrats sedan husen byggdes, exempelvis har 
kraven på energiförbrukning skärpts. Byggnaderna är inte byggda utifrån dessa krav och 
förbrukar ofta mycket energi med dagens mått. 
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De åtgärder som oftast genomförs i dessa byggnader är stambyten och invändiga 
renoveringar i lägenheterna då det är de mest akuta åtgärderna. Genom dessa åtgärder 
kommer man inte åt problemet med att byggnaderna oftast förbrukar stora mängder 
energi. Det gör de delvis för att byggnaderna ofta har stora köldbryggor där värmen 
läcker ut och för att byggnaderna är otäta och har dåliga fönster vilket leder till drag. 
Tilläggsisolering görs sällan i byggnadernas väggar om inte fasadskiktet behöver bytas ut. 

 

1.2 Syfte och mål 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att utreda olika förslag på renovering av klimatskalet för ett typhus byggt under 
miljonprogrammet, för att minska energiförbrukningen, då det idag förbrukar mycket 
energi. 

1.2.2 Mål 

Ta fram förslag på renoveringsåtgärder som ger minskad energiförbrukning och jämföra 
förslagen mot varandra samt beräkna en återbetalningstid för olika alternativ. 

1.2.3 Frågeställning 

Huvudfrågor: 

 Hur kan man få ner energianvändningen genom förändringar i klimatskalet? 

 Vilket alternativ ger lägst energiförbrukning? 

 Vad blir återbetalningstiden för olika alternativ? 

 Hur stor kostnadsskillnad är det att göra ett passivhus? 

Kartläggning: 

 Finns det några bra exempel som har genomförts i Sverige de senaste åren? 

 Vilka metoder har använts? 

 Har de minskat energianvändningen? 

 Hur har de finansierats?  

 Kunde något gjorts bättre? 

Förutsättningar: 

 Hur är byggnadens klimatskal uppbyggt? 

 Hur ser byggnadens energiförbrukning ut? 

 Har det uppstått några problem med byggnaden som beror på klimatskalet?  
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Analys: 

 Vad har byggnadens fasad för bevarandevärden och hur ska man ta hänsyn till 
detta? 

 Vilka olika renoveringsalternativ finns? 

 Vad får de olika alternativen för följder i konstruktionen?  

 

1.3 Avgränsningar 

Huvudsakligen kommer en utredning om renovering av byggnadens klimatskal att göras 
för att minska energiförbrukningen.  

 Stambyten samt renovering av kök och våtrum kommer inte att undersökas.  

 Förändringar i planlösningen kommer inte att göras.  

 Utformning av närområdet kommer inte att utredas. 

 Livscykelkostnad kommer ej att beräknas. 

 Återbetalningsanalysen begränsas till produktionskostnad och energibesparing. 

 

1.4 Disposition 

Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund, där en beskrivning av miljonprogrammet, 
anledningen till varför det gjordes och vad det egentligen innebar tas upp. Vidare 
beskrivs de typiska miljonprogramshusen, utformningen samt konstruktionen.  

Kraven för ombyggnationer behandlas. Därefter beskrivs tre utförda projekt i Sverige där 
man har genomfört renoveringar av byggnader från miljonprogrammet på olika sätt.  

Sedan följer en beskrivning av området Backa, Gåsagången samt den valda byggnaden. 
Detta följs av en förklaring om hur arbetet med rapporten genomförts.  

Alternativa renoveringsförslag redovisas och utreds för att mynna ut i ett 
renoveringsförslag för den valda byggnaden. Detta förslag analyseras och val av material 
motiveras. En beräknad återbetalningstid för det förslagna renoveringsalternativet 
redovisas.  

I Slutsatsen samt diskussionen tas tankar upp om hur arbetet har gått och vad som skulle 
vara intressant att vidare undersöka. Rapporten avslutas med bilagor som utgörs av 
beräkningar och ritningar.  
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2 Metod 
Som ett inledande steg i examensarbetet har en kartläggning av den nuvarande 
situationen i Sverige utförts, där flera exempel av renoveringar och energieffektiviseringar 
genomförts har studerats. Det som har undersökts är vilka metoder som har använts och 
hur resultatet har blivit. Denna information har samlats från internet samt böcker lånade 
på högskolebiblioteket i Jönköping. Även studiebesök i området Backa Röd har 
genomförts för att få mer information om hur de har genomfört sin renovering till 
lågenergihus. 

En noggrann studie har sedan genomförts av det valda området, där det befintliga huset 
har analyserats gällande energiförbrukning, köldbryggor, fuktförhållanden och 
inomhusklimat. Studien har genomförts genom besök på området och samtal med 
bovärdarna i området, samt utifrån information från arkivet på stadsbyggnadskontoret 
och fastighetsägaren Familjebostäder i Göteborg. 

Olika alternativ på åtgärder som skulle kunna genomföras på huset har sedan föreslagits 
och en jämförande analys har gjorts av de olika renoveringsalternativen där för- och 
nackdelar har utretts för att nå fram till ett alternativ för vidare analys.  

Utifrån detta alternativ har en jämförelse gjorts ur energiförbruknings- samt 
kostnadsperspektiv, där olika fasadmaterial, isolering, tjocklekar och tillverkare har 
jämförts för att kunna motivera valet av det mest fördelaktiga alternativet. Denna analys 
har genomförts dels genom U-värdes-, fukt- och energiberäkningar samt beräkningar av 
köldbryggor. Köldbryggeberäkningarna har utförts med hjälp av programmet UNorm 
version 2010-.1[30] och de övriga beräkningarna har gjorts för hand. Analysen har även 
grundat sig på prisuppgifter mottagna via mail-kontakt med leverantörer och 
återförsäljare, Sektionsfakta NYB och ROT samt uppgifter från kalkylering med 
handledning av Leif Johansson och Roger Olsson på White.  

Förslag på tekniska lösningar och detaljer har sedan genomarbetats och ritats upp och 
program som har använts för detta är AutoCAD 2010 samt ArchiCAD 13.  

Under processens gång har en kontinuerlig kontakt hållits med handledare och deras 
medarbetare på White Arkitekter AB i Göteborg och på Tekniska högskolan i Jönköping. 
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3 Teoretisk bakgrund 

3.1 Historia 

3.1.1 Miljonprogrammet 

Miljonprogrammet var ett bostadspolitiskt initiativ, 1965 satte riksdagen som mål att en 
miljon nya bostäder skulle byggas under en tioårsperiod. Motiven bakom detta beslut var 
att det rådde bostadsbrist i Sverige och man ville dessutom höja boendestandarden och 
den genomsnittliga lägenhetsstorleken. Hälften av bostäderna som fanns var små på ett 
eller två rum och kök och en tredjedel saknade centralvärme, vatten och avlopp, wc och 
badrum. [2] 

Samtidigt blev byggkostnaderna i nyproduktion mycket högre, vilket gjorde att nya 
metoder kom att användas för att minska kostnaderna och samtidigt öka produktionen. 
Standardisering, elementbyggande, serietillverkning och stora projekt blev därför vanligt. 
Den vanligaste hustypen som byggdes under den här tiden var lamellhus i tre våningar. 
[2] 

3.1.2 Byggnaderna och deras klimatskal 

3.1.2.1 Fasader 

Under 50-talet introducerades nya sätt att bygga och mer blev industrialiserat och 
förtillverkat. Tekniken med murade, bärande ytterväggar och en längsgående bärande 
hjärtvägg ersattes på 60-talet med bärande stommar av armerad betong. Här var det de 
tvärgående mellanväggarna och gavlarna som bar huset med trapphusen som 
stabiliserande enheter. Detta gjorde att väggarna på långsidorna , utfackningspartierna, 
inte längre var bärande utan kunde göras i annat material. Variationen av utförande, 
material och arkitektur på dessa väggar och fasader blev därför stor. Man använde både 
gamla beprövade metoder men testade även nya på dessa väggar. [3] 

Skalmur 

Väggar av skalmur var vanliga under miljonprogrammet, omkring en tredjedel av husen 
som byggdes har fasadmaterial av tegel. Utfackningspartierna bestod ofta av murade 
lättbetongblock som var isolerskiktet med fasadtegel utanpå. Tegelfasaderna har hållit 
förhållandevis bra, men det finns exempel på frostsprängning. [3] 

Puts 

Cirka en tredjedel av miljonprogrammets hus har uppförts med putsade fasader. Oftast är 
väggen bakom murade lättbetongblock. Dessa fasader har klarat sig bra genom åren. [3] 

Fasadelement 

Förtillverkade fasadelement så kallade sandwichelement var en annan fasadtyp som blev 
vanlig och ungefär 15% av miljonprogrammets lägenheter har sådana. Dessa bestod av 
betong med mellanliggande mineralull. Fasadytskiktet kunde här vara helt slätt, ha 
räfflade spår eller göras med frilagda stenar. Fasadelement som dessa har klarat sig bra 
där fogarna har varit täta. I vissa hus har det förekommit PCB i fogarna som måste 
saneras bort och i andra har det förekommit karbonatisering och frostsprängning. [3] 
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Träreglar och isolering 

Utfackningspartierna kunde även utföras med träreglar och isolering. Detta kunde sedan 
kläs med ett fasadskikt av många olika typer av material till exempel plåt, asbestcement 
eller fasadtegel. Fasadskikt av plåt är känsligt för stötar och på många ställen har sådana 
fasader blivit skadade och buktade. [3] 

3.1.2.2 Tak 

På en tredjedel av miljonprogrammets bebyggelse finns flacka eller nästan platta tak med 
ett ytskikt av papp eller gummiduk med singel. Dessa tak saknar taksprång och taken är 
ofta motfallstak där vattenavrinningen görs mot takets mitt och leds bort i brunnar och 
invändiga stuprör. [3] 

En annan taktyp som var vanlig under 60-talet på flerbostadshus upp till fyra våningar 
var sadeltak eller pulpettak med litet eller inget taksprång. Taket kunde vara belagt med 
tegel- eller betongpannor, korrugerad asbestcement, papp eller plåt. [3] 

Vattenskador har förekommit på främst platta taktyper av dessa slag på grund av 
bristande tillsyn, ej tillräcklig vattenavrinning i de invändiga systemen eller tätskikt som 
inte varit täta. [3] 

3.1.2.3 Balkonger 

De flesta lägenheter som byggdes har balkong på ena sidan av huset, mot soligaste läget 
eller mot gården. De är ofta rumsbreda och lite eller helt indragna i fasaden. Om de är 
helt utanpåliggande så har de ofta avdelande skärmar eller väggar av betong som ger 
insyns- och vindskydd. [3] 

Balkonginfästningarna i väggen på byggnaderna från miljonprogrammet bildar ofta stora 
köldbryggor då de inte har någon isolering, så kallad köldbryggebrytare, mellan bjälklag 
och balkongplatta.  

3.1.2.4 Fönster 

De vanligaste fönstertyperna under denna period var en- eller tvåluftsfönster med 
karmen och bågen i trä. Dessa är i olika skick idag. Vissa fönster har klarat sig bra medan 
andra kan ha fått rötskador, är otäta, har dålig värmeisolering eller är dåligt ljudisolerade. 
De som inte har klarat sig bra behöver snart renoveras och ibland bytas ut helt. Om detta 
görs i samband med en tilläggsisolering så bör fönstret flyttas ut i fasaden för att undvika 
köldbryggor och skador på fasaden. [3] 

 

3.2 Krav  

3.2.1 Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR 

När det gäller renovering, ombyggnader och ändringar av byggnader så har Boverket gett 
ut allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Där tas bland annat upp vad som gäller 
för utformning och gestaltning vid en renovering eller ombyggnad: 

2.3 Varsam helhetssyn  

”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att dess karaktärsdrag beaktas och dess värden tas 
till vara. De byggnader som är särskilt värdefulla eller ingår i ett särskilt värdefullt område får inte 
förvanskas. Byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga är de värden 
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som avses. Byggnadernas yttre skall ha en färg och form som är estetiskt tilltalande, lämplig för 
byggnaden och ger en god helhetsverkan. Hänsyn skall tas till såväl stads- eller landskapsbilden som 
platsens natur- och kulturvärden.” [4] 

3.3 Yttre utformning och miljöanpassning 

”Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Motsvarande hänsyn skall tas till 
trafiksäkerhet och omgivningspåverkan. Byggnader skall dessutom ha en yttre form och färg som är 
lämplig för byggnaden som sådan och som ger en god helhetsverkan. Dessa bestämmelser gäller även 
tillbyggnader och andra ändringar. De är relevanta bland annat när det gäller utformningen av fasader, 
balkonger, portar och fönster. Varsamhetskravet och förbudet mot förvanskning gäller även den yttre 
utformningsjämförningen och miljöanpassningen. Det är viktigt att ta till vara byggnadens 
karaktärsdrag i tidstypiska eller på annat sätt bevaransvärda bebyggelsemiljöer.” [4] 

I BÄR finns däremot inga särskilda kravnivåer gällande byggnadernas energiförbrukning 
vid en renovering eller ombyggnad, utan man gör istället hänvisningar till bland annat de 
krav som finns i BBR och gäller för nybyggda hus, se kap 2.2.2. [4] 

4.6 Energihushållning och värmeisolering 

”Byggnader skall vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt 
kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning. Vid nybyggnad anges i avsnitt 9 
i BBR den högsta tillåtna specifika energianvändningen för olika typer av byggnader. Kraven ställs på 
hela byggnaden, inte enskilda delar eller system.” [4] 

Allmänt råd 

”Uppfyller inte byggnaden de i BBR 9:2 och 9:3 angivna nivåerna bör en genomgång göras av vilka 
åtgärder som kan vidtas för att minska byggnadens energianvändning och som är förenliga med 
byggnadens byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.” [4] 

Klimatskärm 

Allmänt råd 

”Enkla åtgärder som tätning eller komplettering av fönster och dörrar och tilläggsisolering av 
vindsbjälklag bör prövas. Då ingrepp görs i ytterväggar bör möjligheterna att förbättra värmeisoleringen 
undersökas. Som alternativ till fönsterbyte bör andra åtgärder prövas för att öka värmemotståndet. Om 
klimatskärmen tätas på en byggnad som har självdragsventilation eller mekanisk frånluftventilation, bör 
byggnaden förses med tilluftsdon så att utelufttillförseln säkerställs.” [4] 

Vidare gällande energihushållning och värmeisolering görs hänvisningar till 2 § första 
stycket, punkt 6 BVL (Byggnadsverkslagen), 8 och 10 §§ 
BVF(Byggnadsverksförordningen). [4] 

2 § Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt underhåll, under en 
ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om energihushållning och 
värmeisolering. [4] 

8 § Byggnadsverk och deras installationer för uppvärmning, kylning och ventilation skall vara 
projekterade och utförda på ett sådant sätt att den mängd energi som med hänsyn till 
klimatförhållandena på platsen behövs för användandet är liten och värmekomforten för brukarna 
tillfredsställande. [4] 

10 § Byggnader som innehåller bostäder eller lokaler och deras installationer för uppvärmning, kylning 
och ventilation ska ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med elenergi. 
Uppvärmningssystemet i byggnader som innehåller bostäder eller arbetslokaler ska i skälig utsträckning 
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med hänsyn till uppvärmningssättet och energislaget utformas så att man utan omfattande ändringar kan 
använda skilda energislag som är lämpliga från allmän energisynpunkt. [4] 

3.2.2 Boverkets byggregler, BBR 

I boverkets byggregler finns riktlinjer och krav på energiförbrukning för nybyggnation. 
Enligt BBR gäller följande: 

9:2 Bostäder 

Bostäder ska vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning högst uppgår till 110 kWh 
per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon III, 130 kWh per m2 golvarea (Atemp) och år i klimatzon II 
och 150 kWh per m2 i klimatzon I. [5] 

3.2.3 Minienergihus och passivhus 

FEBY, forum för energieffektiva byggnader, har 2009 i uppdrag från styrgruppen för 
energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus gett ut en kravspecifikation 
för minienegihus och passivhus. De har satt upp råd på hur mycket köpt energi ett 
minienergihus eller passivhus borde förbruka. 

För minienergihus zon III gäller för icke elvärmda byggnader att köpt energi max bör 
vara 70 kWh/m2Atemp. [6] 

För passivhus zon III gäller för icke elvärmda byggnader att köpt energi max bör vara   
50 kWh/m2Atemp. [7] 

 

 

 

 
Figur 1. Klimatzoner i Sverige, BBR 
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3.2.4 Swedisol 

Swedisol har tagit fram rekommenderade isoleringstjocklekar med mineralull till olika 
konstruktioner. Beräkningarna är framtagna med hjälp av en så kallad LCC energi-
beräkning. De gäller för den tidigare uppdelningen av klimatzoner, med en klimatzon 
söder och en klimatzon norr. [8] 

 

 
Konstruktion Klimatzon 

söder 
Klimatzon 
norr 

Lågenergihus 
Direktel småhus 

mm Ui mm Ui mm Ui 

Yttervägg 
lätt fasad/tegel 

300 0,13 350 0,12 450 0,08 

Yttervägg, putsad 270 0,14 300 0,13 400 0,08 

Vindsbjälklag 500 0,07 650 0,06 800 0,06 

Låglutande tak och 
industritak 

240 0,15 300 0,13 400 0,08 

[9] 

3.2.5 Nationellt miljömål 

Riksdagen har antagit nationella mål för miljökvaliteten inom 16 olika områden. Under 
dessa 16 mål finns delmål inom olika områden. Under miljömålet 15 som handlar om 
God bebyggd miljö finns delmål uppsatta gällande bland annat energianvändning i 
byggnader. [10] Målet lyder:  

”Den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet i bostäder och lokaler minskar. Minskningen 
bör vara 20 procent till år 2020 och 50 procent till år 2050 i förhållande till användningen 1995. Till 
år 2020 skall beroendet av fossila bränslen för energianvändningen i bebyggelsesektorn vara brutet, 
samtidigt som andelen förnybar energi ökar kontinuerligt.” [11]  

3.2.6 Restriktioner från kommunen 

Enligt kommunens stadsplan för området Backa, från 1967 får byggnaderna på 
Gåsagången uppföras till högst 10,5 meter. Detta medför en möjlighet att höja taket för 
att få plats med mer isolering om så behövs.  

Vad gäller andra krav på avstånd så finns det enligt Stadsbyggnadskontoret i Göteborg 
begränsningar i planen, men att en normal tilläggsisolering inte påverkar plankravet med 
hänsyn till avstånd. 

Då ändringar kommer att göras i byggnadens gestaltning i och med att fasaden och 
fasaduttrycket förändras så kommer det att krävas att det ansöks om bygglov. Ett ändrat 
utseende av fasaden är nämligen bygglovspliktigt enligt BBR. 

3.2.7 Energideklaration 

Riksdagen beslutade den 16 juni 2006 om lagen om energideklaration för byggnader. Den 
började gälla för specialbyggnader samt flerbostadshus den 1 oktober samma år, medan 
småhus börjar deklarera från och med 1 januari 2009. En deklaration ska upprättas vid 
nybyggnation, vid försäljning, alla flerbostadshus samt olika typer av specialanläggningar i 
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form av badhus, idrottsanläggningar, sjukhus med flera. Deklarationen får inte vara mer 
än 10 år gammal, därför är det viktigt att uppdatera gamla deklarationer. [12]  

Enligt lagen om energideklaration för byggnader gäller följande; ägaren ansvarar för att 
en deklaration upprättas (enligt 8§). För att kunna upprätta en energideklaration för en 
befintlig byggnad, måste byggnaden besiktigas. Besiktningsprotokollet eller 
energideklarationen upprättas av en oberoende expert (enligt 12§), ägaren ansvarar för att 
deklarationen eller protokollet lämnas till boverket (enligt 15§). [13] 

Energideklarationen ska innehålla information om byggnadens energiprestanda, om en så 
kallad OVK (obligatorisk ventilationskontroll) har utförts, radonmätning, om 
energiprestandan kan förbättras och i så fall hur samt referensvärden som underlättar för 
konsumenter att kunna jämföra med andra byggnader (enligt 9§). [13]  

 

3.3 Genomförda projekt 

3.3.1 Solhusen i Gårdsten 

I början av 70-talet byggdes 1200 nya lägenheter i västra Gårdsten norr om Göteborg. 
Husen är av typerna trevånings lamellhus och sexvånings loftgångshus indelade i elva 
kvarter. De första solhusen som renoverades, Solhus 1, innefattar tre av dessa kvarter; tio 
bostadshus med totalt 255 lägenheter . Vid renoveringen lade man stor vikt vid 
energibesparing, förnybar energi och kretsloppstänkande. [14] 

 

 

 

Gårdstensbostäder som förvaltar husen i området bildades 1997 och köpte då 2000 
lägenheter i Gårdsten, som var i stort behov av en upprustning. Solhus 1 renoverades 
mellan 1998-2000 och fick ekonomiskt stöd från EU genom deras projekt SHINE på 
grund av att de kombinerade renoveringen av lägenheterna med soluppvärmning. [15] 

Flera energieffektiviserande åtgärder har gjorts i husen. Man har isolerat taken och lagt på 
nya tätskikt och gavlarna på loftgångshusen har isolerats. Vissa fönster har bytts ut till 
lågenergifönster och andra har renoverats och då har den inre rutan bytts ut till 
lågenergiglas. Dessutom har balkongerna på loftgångshusen inglasats för att minska 
värmeförlusterna. På taken på loftgångshusen har man placerat solfångare som används 
till att förvärma lägenheternas tappvarmvatten. [14] 

Figur 3. Gårdsten [15] Figur 2. Gårdsten [15] 
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Ett av lamellhusen som renoverades vid etapp 2, det såkallade Solhus 2, i tre våningar har 
gjorts till en dubbelskalsvägg på fasaderna mot norr, öst och väst. Mellan dessa fasader 
cirkulerar luft som är uppvärmd av luftsolfångare på taket. Solhus 2 blev klart hösten 
2003, för detta projekt fick man ekonomiskt stöd från EU genom projektet Regen-link. 
[15] 

Alla förändringar som har genomförts i området har gjorts i samråd och i medverkan av 
hyresgästerna. Det har även genomförts arbete med individuell mätning av el, värme och 
vatten för att hyresgästerna ska kunna påverka sin hyra. [15] 

Den totala produktionskostnaden för projektet har uppgått till ca 105 Mkr det vill säga ca 
5 600 kr/m2 . Varav produktionskostnaderna för energiförbättrande åtgärder uppgick till 
ca 20 Mkr, som motsvarade ca 1 100 kr/m2. Vid en uppföljning 2004 hade värmebehovet 
för byggnaderna minskat från ca 5 000 MWh/år till 2 700MWh/år, det medför en 
minskning på ca 45 %. [15] 

3.3.2 Brogården i Alingsås 

Alingsåshem håller i dagsläget på att bygga om bostadskvarteret Brogården från 70-talet 
innehållande 300 lägenheter till passivhus och det beräknas att vara klart 2012. Den 
beräknade energianvändningen är planerad att minska från 216 till 92 kWh/m2/år och en 
totalkostnad på hyrorna beräknas att öka med 300-400 kr/månad och lägenhet. [16] 

Figur 4. Solhus 1 [15] 

Figur 6. Brogården t.v. före renovering och t.h. efter renovering [17] 

Figur 5. Solhus 2[15] 
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Ett passivhus är ett hus utan värmesystem som värms upp passivt av värme från 
människor, elektriska apparater, solinstrålning men främst från värmeåtervinning av 
frånluften i ventilationssystemet. Några av byggnaderna är redan färdiga och har haft 
inflyttning. 

Alingsåshem har genomfört flera åtgärder för att minska 
byggnadernas energiförbrukning. Ytterväggarna och 
vindsbjälklaget har tilläggsisolerats till en total 
isoleringstjocklek på 350 mm för väggarna och 500 mm 
för vinden. Ytterväggarnas ursprungliga tegelfasad som 
var söndersprängd på grund av frost har ersatts med 
keramiska plattor. Alla fönster har bytts ut till 
energieffektiva fönster som har ett lågt U-värde. Vad 
gäller de ursprungliga indragna balkongerna så har de 
byggts in. På så sätt undviker man köldbryggorna 
samtidigt som vardagsrummet blir större. De nya 
balkongerna är istället utanpåliggande och fribärande. 
[16]   

Byggnaderna hade redan tidigare genomgått renoveringar av olika slag. På fönstren hade 
man lagt till en extra tredje ruta som var ett isolerglas samt lagt på ett plastkarmskydd. 
Fasaden var bytt till nytt fasadtegel, men fortfarande var husen otäta, hade dålig 
luftkvalitet och uppnådde inte en önskad inomhustemperatur. Dessutom började 
fasadteglet att vittra sönder på grund av frostsprängning och måste bytas ut trots att det 
inte var särskilt gammalt. [18] 

 

 

Innan man valde den nya fasadkonstruktionen för passivhusen så beräknade man 
energiförbrukningen för olika alternativ och tittade på investeringskostnaderna för dessa. 
Renoveringen är omfattande och vad gäller ytterväggarna så rivs dessa helt och ersätts 
med nya. Dessa består av stålreglar med isolering mellan och den yttre fasaden kommer 
att göras i fasadtegel som fästs på en utegipsskiva. Grunden kommer också att isoleras 
för att undvika köldbryggor. [18] 

Ventilationssystemet i husen som tidigare var mekanisk frånluft kommer att bytas ut mot 
till- och frånluftsventilation så att man kan återvinna värmen från frånluften och värma 
tilluften med denna. Detta kommer att räcka som uppvärmning vilket gör att radiatorerna 

Tabell 1. U-värden [18] 

Byggnadsdel Före Efter 

Yttervägg 0,3 0,14 

Yttertak 0,2 0,10 

Bottenbjälklag 0,38 0,25 

Fönster 1,9 0,85 

Figur 7. Nya ytterväggar monteras. [18] 
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inte kommer att behövas och de kommer att tas bort. Dessutom kommer det att 
installeras solfångare på taken som lutar mot söder, som ska stå för husens 
varmvattenberedning. [18] 

Hyrorna som satts i de nya lägenheterna ligger för en 2:a mellan 4 000 – 5 300 kr/månad 
i bashyra, utöver det tillkommer kostnader för varmvatten och el. den slutliga hyran 
beräknas då komma upp i ca 4 400 – 5 800 kr/månad. [19] 

Kostnaden för upprustningen kommer att uppgå till cirka 750 000 kr/lägenhet och av det 
ligger ungefär 100 000 kr på energieffektiviserande åtgärder. Enligt vd:n på Alingsåshem 
kommer energisatsningen ha betalat tillbaka sig på mellan fem till tio år, beroende på 
elprisets utveckling. [20] 

För Brogården har man delat upp kostnaderna för renoveringen i tre kategorier; 
standardökning, energisatsning och underhåll. Standardökningen står för 50 % av de 
totala kostnaderna och finansieras med hjälp av höjda hyror, energisatsningen står för 30 
% och finansieras av minskade driftskostnader och för resterande 20 % för underhåll står 
Alingsåshem för. Utfallet på första huset har en minskning av energianvändningen med 
ca 80 % samt på uppvärmningen av varmvattnet med ca 50 %. [21] 

3.3.3 Backa Röd i Backa 

Området Backa Röd ligger i Backa, ute på Hisingen i Göteborg. Här finns ett stort 
område med flerbostadshus från miljonprogrammet och de flesta ägs av fastighetsbolaget 
Bostads AB Poseidon. Flera av byggnaderna har redan genomgått renoveringar och 
upprustningar i olika omfattning och nu har ett projekt genomförts av Poseidon där ett 
fyravånings punkthus från 1971 med 16 lägenheter i området har totalrenoveras till ett 
lågenergihus. [22] 

För att kunna kontrollera och utvärdera fördelarna med renoveringen finns det ett 
identiskt hus i samma område som Poseidon utför jämförande analyser med. [23] 

Energianvändning innan ombyggnationen var 178 kWh/Atemp per år och målen med 
renoveringen enligt beräkningar är 60 kWh/Atemp per år. [23] 

Innan renoveringen påbörjades gjordes en omfattande utredning där man jämförde olika 
alternativ och olika åtgärder för att komma fram till vilken som passade bäst på just detta 
hus. Man ville behålla de befintliga ytterväggarna bestående av sandwichelement i betong 
med isolering mellan. En jämförelse som gjordes var bland annat om tilläggsisolering 
skulle göras med cellplast eller med mineralull. Mineralullen var tvungen att sitta i en 
stålregel som skulle fästas i det yttersta lagret av betong i sandwichelementet. Det skulle 

Figur 9. Efter renovering [24] Figur 8. Före renovering [24] 



Teoretisk bakgrund 

19 

medföra att betongväggen klarar att hålla endast en 70 mm regel med isolering innan 
väggelementet skulle sära på sig och en extra konstruktion i grunden skulle krävas. Med 
cellplasten däremot fanns inte detta problem då den inte behöver sitta i en regel utan 
fästs i väggelementen med mekanisk infästning och lim. Delvis därför valdes cellplast vid 
renoveringen. [25] 

 
 

 

En utredning där man tittade på om det var lönsamt att installera solfångare på taken 
genomfördes även. Anledningen till att man inte valde att installera solfångare på huset 
var att man inte skulle tjäna något på installationen. Detta för att elpriset från Göteborg 
Energi på sommaren är väldigt lågt och det är den tid då man skulle få ut mest av 
solfångarna. [25] 

En viktig åtgärd vid renoveringen var att få huset tätt. En provtryckning genomfördes 
innan och efter renoveringen och visade på att de hade minskat luftläckningen från 1,18 
l/s till 0,06 l/s för den tätaste lägenheten och 0,23 l/s för hela huset. [25] 

Figur 10. Anslutning yttervägg – grund [26] 
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Kostnaderna för projektet blev ungefär 15 000 kr/m2 och hyran för lägenheterna 
kommer att öka från ca 700 till ca 930 kr/m2. De kom efter ombyggnaden fram till att för 
att kunna få god lönsamhet i ett sådant här omfattande projekt så krävs det främst tre 
saker: att huset i fråga har stort upprustningsbehov, att det är många lägenheter i 
byggnaden och gärna att man kan skapa mer lägenhetsyta, mer BOA. [25] 

De åtgärder som har gjorts vid renoveringen är att byggnadens ytterväggar har 
tilläggsisolerats med 2 x 100 mm cellplast med en putsad fasad utanför. Vindsbjälklaget 
har isolerats med 300 mm mineralull och det befintliga yttre taket har byggts på med 200 
mm isolering. Bottenbjälklaget har isolerats i krypgrunden med 300 mm lecafyllning och 
sockeln har isolerats med 100 mm XPS cellplast samt 10 mm puts. [26] 

Förutom renovering av klimatskärmen har även 
ventilationssystemet bytts till ett FTX-system med en 
roterande värmeväxlare som återvinner värmen i 
frånluften. Det är placerat i ett nytt fläktrum som har 
byggts på vinden. Dessutom har huset fått nya 
elinstallationer, golv och ytskikt, och badrum och kök 
har renoverats. Ytterdörrarna till lägenheterna har 
bytts till säkerhetsdörrar och de nya balkongerna kan 
glasas in som tillval. [26] 

 

 

3.4 Valt objekt i Backa 

3.4.1 Området Backa 

På Hisingens östra sida ligger stadsdelen Backa ca 6 kilometer från Göteborgs centrum. 
Fram till 1960-talet var området jordbruksmark och kallades för ”Hisingens trädgård”. 
Genom stadsdelen går E4:an som delar av området i en industridel på östra sidan längs 
Göta Älv samt en bostadsdel på den västra sidan. Inom bostadsdelen finns bland annat 
Selma Lagerlöfs torg där det finns service i form av affärer, bibliotek etcetera. [27] 

Då Backa blev en stadsdel i Göteborg 1948 bodde det 4 200 invånare där, vilket till 2008 
har ökat till ca 24 100 stycken. I hela området Backa finns ca 11 500 bostäder (2007) där 
8 400 stycken är lägenheter i flerbostadshus. [27]     

3.4.2 Gåsagången 

Bostadsområdet Gåsagången förvaltas av fastighetsbolaget Familjebostäder i Göteborg 
AB. Området består av 13 flerbostadshus av typen lamellhus i tre våningar med källare 
och är placerade så att ett grönområde skapas i mitten. Det finns soprum i nära 
anslutning till byggnaderna och två parkeringsdäck finns i områdets västra del. [28] 

Husen har fjärrvärme som uppvärmningssystem och ventilationssystemet är ett 
mekaniskt frånluftssystem. Ursprungligen var det ett mekaniskt till- och frånluftsystem, 
men det togs bort då tilluftskanalerna inte var rätt dimensionerade. De var för små och 
räckte inte till för att förse lägenheterna med luft i den takt som behövdes. Det 
mekaniska frånluftssystemet drivs idag av fläktar på vinden och tilluftsdonen är ventiler 
som är placerade över fönster eller balkongdörrar. [28] 

Byggnadsdel Före Efter 

Yttervägg 0,31 0,12 

Vindsbjälklag 0,14 0,10 

Bottenbjälklag 0,40 0,10 

Sockeln 0,48 0,30 

Tabell 2. U-värden [26] 
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Det förekommer stora problem med sättningar i området. Husen står på pålar och 
marken runt omkring består av lerjord. En bäck rann dessutom tidigare rakt genom 
området där det står idag och den tar sakta med sig lerjorden under byggnaderna. Husen 
står alltså kvar på samma höjd men marken i området sjunker. På det mest drabbade 
området har marken sjunkit över en och en halv meter. Detta gör att man får problem 
med höjder, entrépartier och trappor till källare. [28] 

 

 

Vad det gäller husen i området så har de brister som ger ett ojämnt inomhusklimat. Vissa 
lägenheter håller den önskade temperaturen inomhus, men inte de flesta. Området har 
över lag hyresgäster som klagar och inte är nöjda. Det förekommer väldigt stora 
köldbryggor där bjälklagen och de bärande väggarna möter ytterväggarna, då dessa går 
igenom lättbetongen i utfackningspartierna. Bevis på detta är fenomen som kan ses då 
det ligger frost på tegelfasaderna, men frosten är bortsmält där bjälklagen och de bärande 
väggarna finns. Detta bildar då ett rutmönster på fasaden som tydligt talar om vart 
värmen försvinner ut. [28] 

Andra fenomen som uppstår i lägenheterna är att man ser ett mönster av hur 
lättbetongblocken ligger i väggen. Detta talar för att fogarna inte är täta och värme läcker 
ut där som medför en minskad temperatur på väggen. Väggen blir fuktigare och bidrar till 
att smuts och damm fastnar lättare vid fogarna. I en särskilt utsatt lägenhet på nordöstra 
hörnet på en av byggnaderna fick man uppleva detta även på annat sätt. Efter långvariga 
slagregn en höst började det läcka in vatten i köket. Regnet hade vandrat igenom hela 
konstruktionen och i hörnet inomhus var det 5°C. [28] 

Det finns exempel på lägenheter som håller värmen mycket dåligt. I två lägenheter har 
man behövt sätta in flera extra element för att komma upp till 20°C grader inomhus. En 
av lägenheterna ligger på tredje våningen och i köket som ligger i utbyggnaden på husets 
östra sida, hade man mycket kalla golv och en temperatur på 12°C runt 50 cm från 

Figur 11. Gåsagången hus C, fasad mot väst samt öst 
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fönstret. Detta talar för att värmen försvinner genom bjälklagen men även mycket från 
fönstren. [28] 

Vissa åtgärder har genomförts i husen under tiden fram tills idag. En extra ruta är insatt i 
de stora fönstren i vardagsrummen så att det blir treglasfönster, vinden har 
tilläggsisolerats med 200 mm lösull och man tar tillvara på frånluften från tvättstugan för 
att göra det varmare i källaren. Vad det gäller fasaden så är tegelstenar utbytta på visa 
ställen där det har behövts, vilket har varit främst över fönster. [28] 

3.4.3 Vald byggnad 

Vald byggnad är Gåsagången 10-13 hus C, som är ett typhus för 
området och är placerat i nord/sydlig riktning. Byggnaden ligger 
i mitten av tre nästintill identiska hus och de husen ligger längst 
åt väster, närmast Litteraturgatan och parkeringsdäcken, i 
området. [29]   

Byggnaden står på en grund av lera och är därför pålad. 
Källargolvet är ett fribärande betongbjälklag som vilar på pålarna 
och har ett övre skikt av flytande betonggolv. Stommen är i 
armerad betong och bärande i tvärgående väggar och gavlarna. 
[29] 

Ytterväggarna har ett yttre fasadskikt av rött tegel. På 
långsidorna är utfackningspartierna av murade lättbetongblock 
med 30 mm mineralull mellan. Övriga väggar och bjälklag består 
av platsgjuten betong, K250. Balkongerna är helt utanpåliggande med vit plåt som räcke 
och som skärmar av på sidorna. Fönstren är av typen 2-glas med en båge i trä och har en 
yttre karm i vit plåt. Taket är ett valmat sadeltak med takutsprång, uppstolpat med furu 
och svart asfaltspapp som ytskikt. Vindsbjälklaget är av betong med 100 mm 
mineralullsfilt, 50 mm mineralullsmatta och en tilläggsisolering med 200 mm lösull. [29]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Figur 12. Gåsagången 

Figur 13. Byggnadsdelar i befintlig byggnad 
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4 Genomförande 

4.1 Analys av bevarandevärde 

Byggnaden kan ha ett bevarandevärde då den är ett lamellhus från miljonprogrammet 
och typisk för den periodens byggande. Dock finns det väldigt många hus från denna 
period, så bevarandevärdet kanske inte är vidare högt då arkitekturen inte är sällsynt.  

Alla byggnader i området har röd tegelfasad och en förändring av fasadmaterialet skulle 
drastiskt ändra områdets karaktär. Vid en renovering bör man ta hänsyn till detta och 
göra en inventering och utredning om vad som eventuellt är värt att bevara. Man bör inte 
bara inrikta sig på hur mycket energi som sparas, det är lika viktigt med arkitekturen och 
gestaltningen.   

Det kan vara svårt att ta tillvara på husets form och gestaltning vid en renovering. 
Exempelvis kan en tilläggsisolering medföra att det blir tjockare väggar som får följden 
att andra delar av byggnaden måste ändras, takfoten eller balkonger.  

Om man skulle finna att huset har sådana speciella kvaliteter som gör att man inte borde 
ändra något i uttrycket får man räkna med att problemen som finns kvarstår och att 
energiförbrukningen fortfarande är hög. Det man kan göra istället är att försöka minska 
energiförbrukningen med åtgärder som inte syns på byggnaden utifrån exempelvis ett 
fönsterbyte. Man kan även installera ett nytt ventilationssystem med till och frånluft där 
man återvinner värmen i frånluften, installera snålspolande armaturer och energisnåla 
apparater. Dessa poster skulle kunna minska energiförbrukningen mycket, men de stora 
köldbryggorna och drag inomhus på grund av dessa skulle vara kvar.  

Ett alternativ är att som i Brogården, Alingsås göra den nya gestaltningen så trogen den 
gamla bebyggelsen som möjligt.  

 

4.2 Analys av de genomförda projekten 

Solhusen, Backa Röd samt Brogården är tre exempel där man har gjort olika stora 
renoveringar för att i alla fallen försöka minska energiförbrukningen. I Solhusen har man 
lagt mycket fokus på de boende för att skapa bättre boendekvalitéer. Både i Backa Röd 
och Brogången har i stället fokus lagts på tekniska förbättringar för att minska 
energiförbrukningen. 

Renoveringarna har kostat ca 5 600 kr/m2 för Solhusen medan Backa Röd och 
Brogården har kostat ca 15 000 kr/m2. Finansieringen av de tre olika projekten har 
varierat. Till Solhusen har man sett till att få bidrag från EU då solenergi har använts. I 
Backa Röd och på Brogården har man beräknat att tjäna in renoveringen genom höjda 
hyror samt en minskning av energiförbrukningen. På Brogården låter man hyrorna ta 50 

Figur 14. Brogården i Alingsås. T.v. Befintlig bebyggelse t.h. renoverad bebyggelse. 
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% av kostnaderna[21] vilket ger en stor höjning av hyrorna. I Backa Röd höjdes hyrorna 
från 700 till ca 930 kr/m2 [25]vilket är en stor procentuell höjning. 

 

4.3 Fukt och lufttäthet 

Vid en eventuell tilläggsisolering där målet är att minska energiförbrukningen är det 
viktigt att täta huset så det blir lufttätt. Tätskiktet ska vara placerat i väggens varma del. 
En utvändig placering innebär en skaderisk då fuktig inneluft kan ta sig ut i väggen och 
kondenseras så det blir fukt i konstruktionen. [31]  

En tumregel för var tätskiktet ska placeras i en yttervägg säger att det ska vara dubbelt så 
tjock isolering på utsidan av tätskiktet som på insidan. Då är tätskiktet placerat i en 
tillräckligt varm del av konstruktionen och ingen risk för kondens finns. Fuktigheten i 
inomhusluften kan dessutom hållas nere om man har en väl fungerande ventilation. [32] 

När det gäller tätskiktet på vinden så är det bäst om det placeras på undersidan av 
bjälklaget men om det måste monteras på ovansidan så ska det vara placeras mot 
bjälklaget, under all isolering. [32]  

En kritisk punkt när det gäller tätskikt är att få det tätt i anslutningarna. Vid utförandet är 
det då viktigt att ha noggranna arbetare som har kunskap om hur det ska göras men 
också förstår varför det är så viktigt. Detta går att lösa genom att utbilda personalen 
innan och under projektets gång samt att låta arbetare som har ett intresse vara med i 
projektet.  

 

4.4 Utredning av material 

4.4.1 Isoleringsmaterial 

Valet av isolering är viktig då det kan påverka väggens totala tjocklek, fuktbeständighet 
och täthet. Det finns mängder av olika typer av isolermaterial så som cellplast, mineralull, 
linull, kork med mera. En analys av de två valigaste, mineralull och cellplast, har utretts.     

4.4.1.1 Cellplast 

Ett alternativ är att använda cellplast vid en tilläggsisolering av väggen. Cellplasten 
skyddar mot vind och är okänslig mot fukt då den är vattenavvisande. [33] 

Fördelen med cellplasten är att den inte behöver ett regelsystem för att monteras utan 
monteras direkt på betongen med infästningar. Monteras cellplastskivorna i två lager med 
förskjutna skarvar blir konstruktionen lufttät.  

Cellplast Graphite från Cellplast Direkt [34] har använts i beräkningarna och har 
värmemotstånd, λ-värde, på 0,031 W/m°C.  

4.4.1.2 Mineralull 

Mineralull är ett annat alternativ för en tilläggsisolering av Gåsagången och är ett 
samlingsnamn för isoleringsmaterial som produceras av råvarorna sten eller glas. För 
montering av mineralullsskivor i ytterväggar krävs ett regelsystem för att lösa 
infästningen i väggen. 
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Ur fuktsynpunkt är mineralull ett diffusionsöppet material vilket betyder att vattenånga 
lätt kan vandra genom materialet. Dessutom tar det inte upp någon fukt ur luften eller 
suger vatten kapillärt. [35] Då mineralull inte är lufttätt måste ett tätskikt monteras intill 
lättbetongen för att kunna täta byggnaden. Beräkningar har gjorts på Isovers fasadboard 
[36] med ett λ-värde på 0,033 W/m ° C.  

4.4.1.3 Jämförelse mellan cellplast och mineralull 

När det gäller U-värden så är skillnaden inte stor men cellplast är något bättre än 
mineralull vid samma tjocklekar, se bilaga2. 

U-värden väggar i W/m2°C: 

Utfackningsväggar 
  

U-värde  

Befintlig 
   

0,348 

Tilläggsisolering 200 mineralull utanför tegel 0,117 

Tilläggsisolering 200 cellplast utanför tegel 0,106 

Tilläggsisolering 200 mineralull riva tegel 0,125 

Tilläggsisolering 200 cellplast riva tegel 0,119 

     Gavelväggar 
   Befintlig  

   
0,757 

Tilläggsisolering 200 mineralull utanför tegel 0,144 

Tilläggsisolering 200 cellplast utanför tegel 0,127 

 

 

4.4.2 Fasadmaterial 

4.4.2.1 Tegel 

En tegelfasad kräver i stort sett inget underhåll alls. Dock medför tegel att man får en 
tjockare vägg då isoleringen fortfarande måste vara runt 200 mm. En tegelfasad beräknas 
kosta över 800 kr/m2, enligt Sektionsfakta NYB. [37] 

4.4.2.2 Puts 

Puts är ett fasadmaterial som kräver ett visst underhåll då det är relativt skört. Minsta 
värmerörelse eller påverkan på fasaden är synligt. Puts är ett relativt billigt fasadmaterial 
vid en jämförelse med tegel. Putsfasaden med ett hydrauliskt kalkbruk på 10 mm, med 
galvaniserat nät och hakspik beräknas kosta nästan 500 kr/m2. [37] 

Vid val av puts som fasadmaterial skulle en fuktspärr behövas. Denna skulle minska 
risken för att fukt kommer inifrån och samlas bakom putsen och eventuellt fryser sönder 
putsen från insidan. [38] 

4.4.2.3 Skivmaterial 

Fibercementskivor kräver knappt inget underhåll alls och är ett väderbeständigt och tåligt 
material. Skivorna måste monteras på ett regelsystem som fästes i betongväggen, 
monteringen i sig är relativt enkel. En rekommenderad tjocklek på luftspalten mellan 
fasadmaterialet och isoleringen är ca 30 mm. [39]  

Tabell 3. U-värden för olika väggalternativ. 
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Ett skivmaterial med en ventilerad luftspalt bakom gör att det inte behövs någon 
fuktspärr i konstruktionen. Eventuell fukt inifrån kan ventileras bort då den når 
luftspalten. [38] Skivor inklusive regelsystem kostar ca 500 kr/m2. [40] 

 

4.5 Utredning av renoveringsalternativ 

Nedan följer utredningar av fem renoveringsalternativ av olika omfattning där åtgärderna 
beskrivs och för och nackdelar utreds. 

4.5.1 Alternativ 1 – Byte av fönster  

Alternativ ett innebär att bevara hela huset som det är och endast byta de befintliga 
fönstren till lågenergifönster för att minska energiförbrukningen. 

Fördelarna med detta alternativ är att investeringskostnaden blir lägre i jämförelse med 
de andra alternativen och att energiförbrukningen kommer att minska till en viss del. 
Dessutom elimineras de obehagliga köldbryggorna som upplevs vid fönstren. Denna 
åtgärd är ett relativt enkelt ingrepp som påverkar de boende minst.  

Nackdelarna är att de flesta problem som fanns innan renoveringen fortfarande finns 
kvar. De stora köldbryggorna vid bjälklag och de bärande inneväggarna blir kvar och 
konstruktionen blir inte tät och kan stå emot de kraftiga slagregn som ibland förekommer 
i området.  

De befintliga fönstren är tvåglasfönster i träkarmar och har ett U-värde på 3,0 W/m²°C 
vilket bidrar till stora värmeförluster. Att vid ett fönsterbyte byta ut fönstren mot riktigt 
bra lågenergirutor med ett lågt U-värde blir därför en viktig åtgärd för att minska 
energiförbrukningen. Eftersom åtgärden troligtvis bidrar med en stor minskning av 
energiförbrukningen blir det värt att hitta ett fönster med väldigt lågt U-värde. Fönster 
som valts är Elitextreme passiv med ett U-värde på 0,8 W/m²°C, vilket är ett av de lägsta 
U-värdet på marknaden idag. Kostnadsskillnaden mot deras fönster med ett U-värde på 
0,9 W/m²°C var dessutom inte så stor. 

4.5.2 Alternativ 2 – Tilläggsisolera vinden 

Alternativ två innebär en tilläggsisolering av vinden som enda 
åtgärd. Detta skulle påverka den totala energiförbrukningen 
mycket lite, då det redan i nuläget är tilläggsisolerat med 200 mm 
lösull. En tilläggsisolering där man tar bort den befintliga 
isoleringen och sprutar in 500 mm lösull ger en förbättring på U-
värdet från 0,129 till 0,082, se bilaga 2.13.  

4.5.3 Alternativ 3 – Tilläggsisolera invändigt 

Alternativ tre innebär att bevara den befintliga fasaden och tilläggsisolera ytterväggens 
insida. Den befintliga ytterväggen behålls då som den är och det blir inte någon synlig 
förändring på huset utifrån, vilket kan vara positivt med hänsyn till eventuella 
bevarandevärden.  

Då konstruktionen i nuläget inte är tät, är det en viktig åtgärd att täta huset. Detta görs 
med ett tätskikt i väggens varma del. Tätskiktet placeras mot lättbetongblockens insida 
och en tunn regelvägg med isolering monteras innanför. Denna placering minskar risken 

Figur 15. Alternativ två. 
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för att boende borrar hål i den. På varje våning placeras även en fuktspärr på undersidan 
av taket och mot golvet, dessa sammanfogas med fuktspärrarna i väggarna så att hela 
konstruktionen blir tät.  

Även här kommer fönstren bytas ut mot nya lågenergifönster och tätas ordentligt i 
fogarna och skarvarna. De nya fönstren kommer att monteras på samma plats som de 
befintliga.  

Fördelarna med att tilläggsisolera på insidan är att det är en relativt 
billig investeringskostnad då man kan bevara ytterväggen samt att 
fönstren kan behålla sin ursprungliga placering i väggen.  

Nackdelarna är att ombyggnaden påverkar de boende i huset då 
renoveringen genomförs inomhus i lägenheterna och gör att de 
boende inte kan bo i lägenheten vid renoveringen. Lägenhetsytan 
blir dessutom mindre och placering av radiatorer och installationer 
kan komma att påverkas och eventuellt ändras. [41] 

Andra stora nackdelar är att de köldbryggor som finns vid 
bjälklagen, de bärande ytterväggarna, hörnen samt vid balkongerna 
är kvar. En invändig tilläggsisolering skulle även förstärka de 
köldbryggor som förekommer då ytterväggen utanför isoleringen blir 
kallare och fuktigare. Detta kan innebära en viss skaderisk då fukten 
i inomhusluften kan kondenseras i den kalla delen av väggen. [31] 

4.5.4 Alternativ 4 – Tilläggsisolera utanpå den befintliga väggen 

Alternativ fyra innebär att en tilläggsisolering görs utanför den 
befintliga väggen men även på vindsbjälklaget och utanpå 
sockeln. Fönstren byts till nya lågenergifönster och flyttas ut i 
fasaden och balkongerna tas bort och ersätts med nya 
utanpåliggande. 

Hela den befintliga väggen behålls och utanpå den placeras 
isolering samt ett nytt fasadskikt. Detta går att genomföra då det 
inte finns någon luftspalt bakom det befintliga fasadteglet som 
annars hade fört bort värmen i väggen. Om det hade funnits en 
luftspalt hade man varit tvungen att komma åt bakom teglet för 
att täppa till den innan man hade kunnat isolera utanför 
tegelfasaden.  

Väggen blir tjockare utåt i detta alternativ vilket gör att fönstren 
flyttas ut i fasaden och infästning av dessa sker i 
lättbetongblocken med hjälp av stålprofiler. För att eliminera 
köldbryggorna vid balkongerna blir de nya balkongerna 
självbärande och monteras utanpå. Dessa är infästa i den nya fasaden med tunna 
infästningsanordningar. 

Det är även i detta alternativ viktigt att hela huset blir lufttätt. Ett invändigt tätskikt i 
väggarna måste därför sammanfogas med en fuktspärr på vindsbjälklaget. På vinden tar 
man först bort befintlig isolering för att sedan kunna placera fuktspärren emot 
vindsbjälklaget innan ny isolering läggs på.  

Fördelarna med detta alternativ är att alla köldbryggor elimineras och de boende påverkas 
betydligt mindre då lägenheterna behåller sin storlek och inga förändringar sker inomhus. 

Figur 16. Alternativ tre. 

Figur 17. Alternativ fyra. 
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Husen kan få ett nytt och fräscht uttryck då valet av fasadmaterial är relativt fritt. Man 
slipper i detta alternativ att riva tegelfasaden vilket utgör en väsentlig kostnad. Det blir 
bättre isolering av taket då befintlig isolering byts ut och ersätts med ny. 

Nackdelarna är att väggen i det här alternativet kommer att bli orimligt tjock. Den 
kommer att få en totaltjocklek, exklusive fasadmaterial, på 550 mm för att komma ner i 
ett lågt U-värde. Denna väggtjocklek medför en begränsning i valet av nytt fasadmaterial, 
som inte får vara för tjockt.  

Följproblem med den tjocka väggen är att takfoten inte räcker till och då måste hela 
takkonstruktionen lyftas eller bytas. Fönstren måste flyttas ut i fasad när väggen blir 
tjockare men trots detta blir fönstersmygarna tjocka, cirka 180 mm. Dessutom kommer 
tilläggsisoleringen i väggen för långt ut för att kunna sammanfogas med isoleringen på 
vinden och där bildas då en köldbrygga.  

Det tillkommer även extra arbete med att först ta bort befintlig isolering på vinden för att 
komma åt att placera ut fuktspärren innan ny isolering läggs ut.  

4.5.5 Alternativ 5 – Riva tegelfasaden och bygga upp en ny fasad  

Alternativ fem innebär att riva den befintliga tegelväggen på 
långsidorna och ta bort isoleringen för att bygga upp en helt ny 
yttre del av ytterväggen. Lättbetongblocken och de bärande 
betongväggarna behålls. Utanpå lättbetongen placeras isolering 
och nytt fasadmaterial. På gavlarna som inte innehåller några 
fönster kommer teglet att behållas och en tilläggsisolering kommer 
att göras utanför fasaden. Även i det här alternativet tar man bort 
den befintliga isoleringen på vinden, placerar tätskikt och lägger ut 
ny isolering. Tätskiktet kommer sedan att anslutas med väggarna 
så att konstruktionen blir tät. Dessutom kommer fönstren att 
bytas mot nya lågenergifönster och sockeln kommer 
tilläggsisoleras. 

Fördelarna är i stort sett samma som i alternativ två; 
köldbryggorna elimineras, lägenheterna förändras inte invändigt, 
de boende påverkas inte och isoleringen av vinden blir bättre. Det 
som skiljer är att fasadmaterialet här kan väjas helt fritt, då väggens 
totala tjocklek inte blir lika tjock som föregående alternativ. Dessutom har man i det här 
alternativet bättre koll på konstruktionen och vad väggen innehåller. En stor fördel är 
även här att huset blir lufttätt då fuktspärren från vindsbjälklaget fästes bakom cellplasten 
i ytterväggen. Väggen kommer inte i detta alternativ bli mycket tjockare än den befintliga 
och taket och takfoten kan behållas som de är. 

Nackdelarna är att det här förslaget kommer att bli det dyraste då kostnaderna för att riva 
tegelfasaden är stora. Även här blir nackdelarna att det blir extra arbete för att byta 
isolering på vinden och för att byta och flytta ut fönster i fasaden. 

 

  

Figur 18. Alternativ fem. 



Resultat 

29 

5 Resultat 

5.1 Energiförbrukning 

Energiförbrukningen för Gåsagången de fem senaste åren ligger på: 

2005: 149,40 kWh/m2 BOA och år.  

2006: 136,90 kWh/m2 BOA och år.  

2007: 143,42 kWh/m2 BOA och år.  

2008: 141,80 kWh/m2 BOA och år.  

2009: 139,24 kWh/m2 BOA och år. [42] 

Detta ger ett medelvärde på 142,15 kWh/m2 BOA och år, se bilaga 1.2. 

Värdet är i enheten kWh/m2 BOA, alltså fördelat på boarean i byggnaden. Då 
energiberäkningarna kommer att göras i kWh/m2 Atemp, vilket är area uppvärmd till över 
10°C eller mer, måste värdet räknas om.  

Vad som skiljer BOA från Atemp i detta fall är att trapphusens area räknas med i Atemp men 
inte i BOA. Detta leder fram till en energiförbrukning som ligger på: 134,23 kWh/m2 
Atemp och år, se bilaga 1.3. 

Om man jämför Brogårdens energiförbrukning som är 216 kWh/m2, så är 134,23 
kWh/m2 inte så högt. Men då vintern 2010 blev väldigt kall kommer värdet troligtvis bli 
något högre nästa år. Dessutom så håller inte lägenheterna en önskad temperatut 
inomhus, vilket gör att värdet borde ligga högre. De energiberäkningar som har gjorts 
över den totala energiförbrukningen som huset ser ut idag grundar sig på en 
inomhustemperatur på 21°C. Detta är ett önskat värde på inomhustemperatuten och 
stämmer inte med verkligheten i huset. Beräkningarna har därför lett till ett något högre 
värde än det verkliga. Enligt beräkningarna är den årliga energiförbrukning 150,22 
kWh/m2 Atemp och år vid en inomhustemperatur på 21°C, se bilaga 1.4. En beräkning 
som grundar sig på en inomhustemperatur på 20°C som ligger närmare verkligheten 
leder fram till en energiförbrukning på 139,50 kWh/m2 som stämmer mer överens med 
siffrorna från Familjebostäder, se bilaga 1.5.  

 

5.2 Uppsatta krav för Gåsagången 

BBR:s krav, gällande energianvändningen vid en renovering och ombyggnad av 
Gåsagången, är att energiförbrukningen blir mindre än 110 kWh/m2 Atemp och år. Då 
syftet är att få ner energiförbrukningen till en låg nivå så kommer kravet att sättas högre 
än så.  

Det första kravet är att göra byggnaden till ett minienergihus. Utifrån FEBY:s råd medför 
detta krav att den totala energiförbrukningen av köpt energi inte får överstiga 70 
kWh/m2 Atemp och år. [6] 

De nationella miljömålen gällande energianvändningen per uppvärmd areaenhet Atemp 
säger att en minskning på 20 % ska uppnås till 2020 och en minskning med 50 % ska 
uppnås till 2050. [11] Då en renovering av Gåsagången kommer att medföra en längre 
livslängd på byggnaden är det ingen idé att satsa på målet som är till 2020, utan istället 
redan nu få ner energiförbrukningen till en nivå där målet för 2050 är uppnått. Detta mål 
medför att det andra uppsatta kravet för Gåsagångens energianvändning blir en halvering 
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av energiförbrukningen. Utifrån den beräknade energiförbrukningen blir det en halvering 
av 150,22, cirka 75 kWh/m2 Atemp och år och utifrån den verkliga energiförbrukningen 
blir det en halvering av 134,23, cirka 67 kWh/m2 Atemp och år. 

 

5.3 Energiförbrukning efter åtgärder 

En beräkning av den totala energiförbrukningen har utförts för alla alternativ förutom en 
invändig tilläggsisolering. Detta görs inte då alternativet inte är säkert ur fuktsynpunkt, 
köldbryggorna inte försvinner samt att det stör de boende alltför mycket. 

Energiberäkningarna för tilläggsisoleringarna är gjorda med en isoleringstjocklek på 200 
mm, då resultat från U-värdesberäkningar visade att mindre isolering inte gav tillräckligt 
låga värden. I beräkningarna har en jämförelse mellan de två vanligaste typerna av 
isolering, mineralull och cellplast, gjorts. 

Total energiförbrukning i kWh/m2 Atemp och år   

Befintlig byggnad, förbrukad energi 134,23 

Befintlig byggnad beräknad, innetemp 21 150,22 

Befintlig byggnad beräknad, innetemp 20 139,50 

Tilläggsisolering av vinden 
 

148,43 

Byte av fönster 
 

  116,05 

Byte av fönster, tilläggsisolering vind och vägg, cellplast utanför tegel 66,97 

Byte av fönster, tilläggsisolering vind och vägg, mineralull utanför tegel 67,71 

Byte av fönster, tilläggsisolering vind och vägg, cellplast riva tegel 67,64 

Byte av fönster, tilläggsisolering vind och vägg, mineralull riva tegel 68,12 
 

  
 

 

Vid ett byte av samtliga fönster skulle energiförbrukningen minska från det beräknade 
150,22 till 116,05kWh/m2 och år, se bilaga1.6. Detta är en minskning med nästan 35 
kWh/m2 vilket är mycket, men räcker inte som åtgärd för att nå ner till de uppsatta 
kraven. 

Energiförbrukningen minskar ungefär lika mycket för de olika förslagna 
tilläggsisoleringarna och alla alternativ skulle nå ner till kraven för ett minienergihus. 
Gällande kravet på en halverad energiförbrukning till år 2050 så blir resultatet olika 
beroende på vilket värde som tas som utgångspunkt. Om resultaten jämförs med den 
beräknade energiförbrukningen så skulle alla föreslagna tilläggsisoleringarna klara kravet. 
Men om istället den verkliga energiförbrukningen väljs når endast alternativet med en 
tilläggsisolering utanför teglet med cellplast kravet. För att nå dit och riva teglet krävs fler 
åtgärder eller tjockare isolering. 

5.3.1 Uppnå passivhusstandard 

För att uppnå passivhusstandard krävs det att den totala energiförbrukningen av köpt 
energi ska vara under 50 kWh/m2 och år. För att komma ner i dessa nivåer måste man 
utföra fler åtgärder, som att återvinna värmen i frånluften och att installera solfångare på 
taket. En solfångare kan bidra till varmvattenberedningen så att den posten minskar.  

Tabell 4. Energiförbrukning av olika alternativ, se bilaga 1. 
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Dessutom för att få kallas passivhus så får byggnaden inte ha något värmesystem vilket 
medför att man måste ta bort radiatorer etcetera. [7] 

5.4 Konstruktionsförslag 

Det renoveringsalternativ som kommer att väljas för vidare analys är att riva tegelfasaden 
och bygga upp en ny vägg utanför lättbetongen. De främsta argumenten i de separata 
fallen är att: alternativet att bara byta fönster ger inte tillräckligt stor minskning av 
energiförbrukningen, alternativet med en isolering utanför teglet ger en alltför tjock vägg 
och en invändig isolering är inte bra ur fuktsynpunkt. Att inget av de genomförda 
projekten i kapitel 3.3 har genomförts med en invändig isolering stärker denna 
motivering. 

Alternativet som valts är inte det som ger lägst energiförbrukning men är bättre ur andra 
perspektiv. Det alternativ som ger lägst energiförbrukning är att tilläggsisolera med 
cellplast utanför tegelfasaden men skillnaden mellan dem är marginell, endast 0,67 
kWh/m2 och år. 

I alternativet med att riva tegelfasaden så får man dessutom en mycket större kunskap 
om vad väggen innehåller och hur den fungerar. Man tar tillvara på lättbetongens goda 
värmeisolerade egenskaper samt dess lufttäthet.   

5.4.1 Yttervägg  

En rivning av tegelväggarna på långsidorna leder fram till en stor valfrihet vad gäller hur 
den nya väggen ska uppföras. Det finns många alternativ av både val av isolering och val 
av fasadmaterial som skulle fungera bra i väggen.  

På gavelväggen kommer teglet att behållas och tilläggsisoleringen och den nya fasaden 
kommer att byggas upp utanför. Detta är möjligt då det inte finns några fönster på 
gavelväggen som hindrar att väggen blir tjock. Det finns även tillräckligt med takfot där 
för att slippa bygga ut taket. 

 

 

5.4.1.1 Tätskikt 

En viktig åtgärd i renoveringen för att kunna få ner energiförbrukningen och minska 
luftläckningen i byggnaden är att göra huset lufttätt. Gavelväggarna är redan idag lufttäta 
då det är betong innanför teglet och isoleringen och väggarna inte har några 
genomföringar i form av fönster.  

Figur 19. T.v. vald konstruktion utfackningsväggar, t.h. vald konstruktion gavelväggar 
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Utfackningsväggarna i lättbetongen kan med rätt isolering och fasad utanför göras till bra 
och täta väggar. Lättbetong i sig uppfyller de flesta krav som man ställer på en vägg. Den 
är lufttät om skarvar och fogar är täta, har förhållandevis goda värmeisolerande 
egenskaper och är fuktbuffrande. [43] Utfackningspartierna i byggnaden består av 
murade lättbetongblock som inte har särskilt täta skarvar, därför behöver materialen 
utanför lättbetongen vara vindtäta. 

5.4.1.2 Isolering 

Då lufttäthet är en viktig sak att uppnå kommer cellplast att väljas då det är lufttätt i sig 
och inte behöver något extra tätskikt. Dessutom behövs inget regelsystem utan 
cellplasten fästes direkt i lättbetongen. Vid renoveringen av Backa Röd användes cellplast 
som isoleringsmaterial vid tilläggsisoleringen och den konstruktionen har fungerat bra. 

5.4.1.3 Fasadmaterial 

Valet av ett nytt fasadmaterial blir viktigt då det ska uppfylla flera krav samtidigt.  Det ska 
vara tåligt och beständigt, stå emot väder och vind och kräva så lite underhåll som 
möjligt. Dessutom är fasadmaterialet den del av väggen som syns utåt och som beskriver 
hela husets utformning.  

Då teglet skulle bidra till en för tjock vägg och puts kräver en del underhåll kommer 
skivmaterial att väljas. Även kostnaderna för de olika fasadmaterialen visar att 
skivmaterialet är mest fördelaktigt, både i produktions- och underhållskostnad.  

5.4.2 Sockel, källare och grund 

5.4.2.1 Sockel 

Fasadskivorna och isoleringen kommer att sluta 20 mm ifrån marken och ersättas av en 
plåt som går från betongväggen, under isoleringen och ut till fasaden. Detta medför att 
man slipper materialkostnader för en sockelskiva samt att man kan välja fritt hur mycket 
isolering man vill tilläggsisolera källaren med.  

5.4.2.2 Källare och grund 

Källaren kommer att tilläggsisoleras på utsidan med 100 mm cellplast. Ingen 
tilläggsisolering av grunden kommer att utföras då man inte vet hur det ser ut under 
plattan. Det förekommer sättningar i området och byggnaden står på pelare så det kan 
finnas ett hålrum under plattan som skulle kunna fyllas med exempelvis lecakulor. Detta 
kommer inte tas hänsyn till då det är uppgifter som inte kan bli bekräftade. 

En tjälisolering placeras runt om byggnaden på ca 500 mm för att förhindra att värmen 
läcker ut. Då man gräver ut runt omkring byggnaden för att renovera fasaderna, bör man 
också renovera dräneringarna runt byggnaden.  

5.4.3 Vind och takfot 

Isoleringen på vinden består av 100 mm mineralullsfilt och 50 
mm mineralullsmatta samt tilläggsisolering på ca 200 mm lösull. 
Runt omkring takluckorna på vinden har lösullen trampats på 
och plattats till och det medför att lösullen blir mer kompakt.  

Det uppstolpade taket verkar vara i gott skick, en närmare 
undersökning bör ändå göras innan renovering. Takfoten skjuter 

Figur 20. Vindsutrymmet 
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ut ca 900 mm från fasaden på gavelväggarna samt västsidan. 
På den östra sidan där det finns utbyggnader vid kök och 
trapphus är takfoten ca 200 mm. En mycket tjockare vägg 
medför att taket måste bytas och göras större eller lyftas upp 
och förlängas vid takfötterna. Med vald konstruktion blir 
väggen inte så tjock så att taket behöver lyftas.  

Vindsutrymmet skulle med fördel kunna isoleras med lösull 
när det inte är försett med golv och utrymmet är litet. Lösullen 
blåses på plats och denna metod ger en bra utfyllnad av 
isoleringen. [41] 

Då vinden ska tilläggsisoleras tas befintlig isolering bort då den 
är gammal och inte ligger jämt fördelad. Detta blir praktiskt 
genomförbart om man öppnar upp så kallade 
transportöppningar i yttertaket och tar ut isoleringen den vägen. 
För att uppnå en tät konstruktion är det viktigt att alla 
genomföringar, så som takfönstret i trapphuset, är täta. Det är 
även viktigt att man vid tilläggsisoleringen, som medför en tjockare isolering, ser till att 
luftspalten i takfoten inte blockeras utan fortfarande fungerar som det är tänkt. 

Vid en viss isolertjocklek blir till slut isoleringen överflödig, det vill säga för tjock 
isolering isolerar inte bättre. Vi renoveringar som exempelvis Backa Röd och Brogården 
har en isolering på 500 mm lösull använts, vilket för vindsbjälklaget ger ett beräknat U-
värde på 0,08 W/m °C, se bilaga 2.13.   

Figur 22. Sektion av byggnaden med föreslagna åtgärder färgade i grönt, gult samt blått. 

Figur 21. Vald 
konstruktion vind 
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5.4.4 Entréer 

På byggnaden finns fyra befintliga entréer och dessa är inskjutna i fasaden på 
entrévåningen. Belysningen till dessa sitter på fasaden ca 3,5m från marken och gör att 
ljuset inte räcker in till entrédörren. Detta medför att det är mörkt vid dörren vilket kan 
ge en känsla av otrygghet. Trapphusen är invändigt ljusa då det finns ett takfönster i 
vardera.  

För att få ljusare och mer inbjudande entréer flyttas entrépartiet ut i samband med 
tilläggsisoleringen så att det kommer i liv med fasaden. Ett tak och belysning placeras vid 
entrédörren. Entrén kommer fortfarande bestå av ett stort glasparti med dörr, men med 
lägre U-värde på glaset.  

5.4.5 Fönster 

En tilläggsisolering av ytterväggen kommer att ge en tjockare vägg utåt vilket gör att de 
befintliga fönsterinsättningarna kommer att hamna väldigt långt in i väggen. Fönstren 
flyttas därför ut i fasaden och placeras nästan i liv med fasadskivorna. Infästningarna 
kommer att lösas med hjälp av vinklade stålprofiler infästa i lättbetongblocken. Invändigt 
kommer detta att ge en bredare fönsternisch på som kommer att vinklas på sidorna för 
ett större ljusinsläpp. Dessutom kommer fönstret förses med en bred fönsterbräda i tåligt 
material. De mindre fönstren åt norr och söder på sidorna av partierna som är 
utskjutande på den östra fasaden kommer att tas bort. Detta kommer att kompenseras 
med att köksfönstren mot öster blir större. Den förändrade fönsterarean har beaktats i 
beräkningarna både av energiförbrukningen, se bilaga 1.8 –1.11, och av solinstrålning, se 
bilaga 4.5. 

5.4.6 Sammanställning av resultat före och efter 

  Före Efter   

U-värde utfackningsvägg 0,35 0,12 m2C°/W 

U-värde gavelvägg 0,76 0,13 m2C°/W 

U-värde vind 0,13 0,08 m2C°/W 

U-värde bottenbjälklag 0,56 0,56 m2C°/W 

U-värde fönster 3,00 0,90 m2C°/W 

Energiförbrukning 150,2 67,64 kWh/m2Atemp 

5.4.7 Ventilation 

Vid utredningen av ventilationssystem har valet stått mellan att behålla det befintliga 
systemet med mekanisk frånluft eller att installera till- och frånluftssystem, FTX-system. 
En installation av FTX-system skulle innebära en stor kostnad samtidigt som man är 
tvungen att vara inne i lägenheterna och störa de boende vid installationen. Dessutom är 
det inte säkert att man kan använda de kanaler som redan finns för ett FTX-system om 
de är för små. Då skulle man behöva installera helt nya kanaler. Det befintliga 
ventilationssystemet med mekanisk frånluft och tilluft via ventiler ovanför fönstren 
kommer därför att behållas.  

Tabell 5. Resultat av U-värde och energiförbrukning före och efter renoveringsförslag 
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Detta är ett enkelt system som fungerar bra. Tilluften blir i och för sig kallare på vintern, 
men då huset nu är tätt och det inte drar i övrigt runt fönstren så kommer systemet att 
fungera bättre. En viss del av tilluften tas in via inglasade balkonger och kommer vara 
något uppåtvärmd när den tas in i huset. 

Ett alternativ är att komplettera ventilationssystemet genom att installera en värmepump 
som kan ta tillvara på värmen i frånluften och med den bidra till varmvattenberedningen.  
En åtgärd som också skulle kunna bidra till lägre energiförbrukning är att byta ut de 
gamla fläktarna på vinden till mer energieffektiva. 

5.4.8 Solfångare 

Det finns många olika typer av solfångare som passar olika behov, man brukar dela in 
dem i plana- eller vakuumrörssolfångare. De plana är billigare än vakuumrören men 
vakuumrören har större verkningsgrad och kan generera energi året om. En 
vakuumrörsolfångare med cirkulära absorbenter är mindre känsliga för orienteringen och 
är därför bättre lämpade. När det gäller placeringen på taket är bästa läget åt väster då 
husen har en liten vinkel mot sydvästlig riktning. [44]  

Idag kan man ansöka om stöd för installering av solvärme från Länsstyrelsen. Bidragets 
storlek kan man räkna ut genom att multiplicera solfångarens årliga värmeutbyte med 
total area multiplicerat med bidragets storlek [45] som är 2,50 kr/kWh/år som 
solfångaren producerar, maximalt tre miljoner kronor. [46] Ett av kraven är att man väljer 
ett fabrikat som är certifierade av Solar Keymark eller Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut (SP). På SP:s hemsida finns en lista över godkända fabrikat. [47]  

En utredning om solfångare ska installeras och om det är lönsamt bör göras innan man 
fattar beslut i frågan. Undersökningen som Poseidon gjorde inför projektet Backa Röd 
visar att det inte var lönsamt att installera solfångare i Göteborgsområdet. [26] Solfångare 
kommer därför inte att installeras för Gåsagången då det geografiska läget är detsamma.  

5.4.9 Balkong 

De befintliga balkongerna är infästa i 
bjälklagen utan isolering och bildar därför 
stora köldbryggor. Ett byte av balkongerna 
till ett system med en utvändig pelarstomme, 
med minimala köldbryggor, skulle inte 
påverka energiförbrukningen särskilt mycket. 
Man skulle dock lösa problem med drag och 
kalla golv inomhus som köldbryggorna 
medför samt att det skulle vara en stor 
kvalitet för de boende med nya inglasade 
balkonger.  

Därför kommer de befintliga balkongerna att 
tas bort i samband med tilläggsisoleringen. 
Istället kommer ett pelarsystem med två pelare i 
balkongernas innersta hörn användas för att bära 
upp balkongplattorna. Endast en tunn infästning kommer att göras in i bjälklagen i 
väggen vilket medför mycket små köldbryggor. Valt balkongsystem är från Weland 
Aluminium AB. [48]  

Figur 23. Balkonginglasning samt 
balkonginfästning, detalj A-40.6-102
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Balkongerna kommer att vara inglasade för att kunna få in förvärmd tilluft via ventilerna 
ovan fönster och balkongdörr. Inglasningen kommer medföra en reduktion av buller 
ifrån Litteraturgatan. Inglasningssystem är från Lumon. [49]  

 

5.5 Gestaltning 

En renovering och tilläggsisolering förändrar i stort sett hela husets utformning och 
uttryck. En viktig del är att göra en utredning i vad en förändring skulle göra med husets 
form och utseende. Husets utseende är en viktig del så att det passar in i omgivningen, i 
området och med naturen runt omkring. Byggnaden kommer att ha en lång livslängd och 
det är viktigt att göra förändringar som fungerar över tiden. 

Det är inte bara val av det nya fasadmaterialet som spelar in här, utan alla detaljer och 
anslutningar gör mycket för husets helhet och för dess form. En viktig fråga att ställa är: 
hur leder de tekniska förändringarna fram till en utsida med en god utformning? Till 
exempel hur balkongerna ser ut och hur de är fästa i fasaden, hur fönstersmygarna är 
utformade och hur väggen möter taket och takfoten är viktiga delar i gestaltningen.  

I de genomförda projekten Solhusen, Brogården och Backa Röd så har man riktat in sig 
på olika metoder när det gäller gestaltningen på byggnaderna. I Brogården så är 
renoveringen gjord med stor försiktighet gestaltningsmässigt. Man har försökt att behålla 
husets ursprungliga utformning med tegelfasad och gröna balkongfronter. Skillnaderna 
blir dock stora på nära håll då fasaden är skärmtegel i stället för vanligt tegel. De två 
andra projekten har riktat in sig mer på att förnya byggnadernas utformning. I solhusen 
har man tagit tillvara på byggnadernas former och uttryck och gjort dem ljusare och 
fräschare. I Backa Röd har man tagit till mer radikala förändringar och ändrat både färg 
och fasadmaterial vilket gör att byggnaden sticker ut i området och visar att en förändring 
är gjord. 

När det gäller Gåsagången så kommer hela byggnaden att få ett helt nytt och fräscht 
uttryck med nytt fasadmaterial, balkonger, fönster och entréer. Det är viktigt att 
renoveringen syns och byggnaden står ut i mängden. 

 
Figur 24. Fasadutformning mot öster. 
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Fasadskivorna kan ha en rad olika färgsättningar och former som möjliggör önskat 
fasaduttryck. Även varianter av infästningar kan ge olika uttryck på fasaden. Det finns 
dolda infästningar där skivorna ligger omlott på varandra för att dölja 
infästningsskruvarna eller så kan man ha synliga infästningar där skruvarna syns.  
Infästningarna av skivorna i fasaden kommer att vara synliga, vilket medför att det bildas 
ett rutmönster där skivornas skarvar finns. 

Taket kommer att få behålla sin form och utformning då det idag fungerar bra. Takfoten 
kommer att målas svart för att kunna få hängrännorna att smälta in med taket.     

Balkongerna kommer inte ha någon ram i de yttre hörnen, detta för att man ska få en 
mer panoramaeffekt. Då alla balkongerna glasas in medför detta en symmetri i fasaden 
till skillnad från byggnader med inglasning som valfrihet.  

På entréplan finns det i nuläget några mindre lägenheter utan balkong, dessa får istället en 
fin uteplats med stenplattor. Ett insynsskydd mot väster kommer också att finnas för att 
minska insynen.  

 

 

5.6 Återbetalningstid 

Återbetalningstiden är beräknad för det föreslagna konstruktionsförslaget och för byte av 
fönster då den posten som ensam åtgärd minskade energiförbrukningen mycket. 
Beräkningen har beräknats på ett förenklat sätt utan hänsyn taget till ränta, för att få en 
ungefärlig bild på när investeringen kommer att betala tillbaka sig. Återbetalningstiden i 
antal år fås genom att dividera den totala kostnaden för åtgärderna med det årliga 
överskott man får årligen på grund av minskade energikostnader. 

Inom fastighetsförvaltning borde inte en förenklad beräkning av återbetalningstiden utan 
hänsyn till ränta användas för att fatta ett beslut. Det kan däremot ligga som grund för att 
grovt sålla bort alternativ exempelvis vid utvärdering av energibesparande investeringar. 
[50]  

Figur 25. Fasadutformning mot väster. 
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5.6.1 Vald konstruktion 

Familjebostäders energikostnader för uppvärmning ligger idag på ett medelvärde av 0,60 
kr/kWh. Deras hyror för de tre olika lägenhetstyperna är per månad: 

2:a på 45 m2 3 251 kr/mån 

2:a på 61 m2 4 224 kr/mån  

3:a på 72 m2 4 904 kr/mån [51] 

För en tilläggsisolering med cellplast där tegelväggen rivs beräknas energiförbrukningen 
sjunka med 82,58 kWh/m2 och år, vilket ger minskade energikostnader på 114 495 kr/år. 
Då den totala kostnaden för åtgärderna är närmare 6,5 Mkr blir återbetalningstiden 57 år, 
se bilaga 6.2. 

De föreslagna åtgärderna är omfattande och dyra och betalar av sig på en mycket lång tid 
om återbetalningen endast görs med de minskande energikostnaderna. Det behövs därför 
andra poster som kan finansiera renoveringen, exempelvis kan en höjning av hyrorna 
göras. Ett annat exempel på finansiering är att söka bidrag som gjorts i Solhusen. 

5.6.2 Byte av fönster 

Byte av fönster som ensam åtgärd minskar den totala energiförbrukningen med 34,17 
kWh/m2 och år, vilket ger en årlig minskad energikostnad på 47 376 kr. Kostnaderna för 
åtgärden är över 2,5 Mkr och får en återbetalningstid på 53 år, se bilaga 6.1. 
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6 Slutsats och diskussion 
Vårt konstruktionsförslag för Gåsagången ger en tillräckligt minskad energiförbrukning 
för att uppnå kraven från BBR, BÄR och FEBY:s krav gällande minienergihus. När det 
gäller det nationella miljömålet om en halverad energianvändning till 2050, vet vi inte om 
målet är uppnått eftersom vi inte har byggnadens energianvändning för 1995. Vi har 
halverat energiförbrukningen utifrån den beräknade totala energiförbrukningen men inte 
för den verkliga totala energiförbrukningen. 

De resultat vi har fått fram gällande de olika renoveringsalternativen och deras respektive 
minskning av energiförbrukningen är knutet till Gåsagången. Det är viktigt att göra en 
utförlig och noggrann utredning knuten till en specifik byggnad då 
renoveringsalternativen passar olika bra för olika typer av byggnader. På Gåsagången 
gjorde inte tilläggsisolering någon stor förändring av energiförbrukningen, vilket annars 
brukar ge ett stort utslag. 

Återbetalningstiden är beräknad utan hänsyn till ränta och ett stigande energipris något 
som vi kände var  tillräckligt i det här skedet för att se en ungefärlig återbetalningstid. 
Om mer utrymme och tid hade funnits hade det varit intressant att se till hela 
byggnadens livslängd och istället göra en utförlig livscykelkostnadsberäkning för 
renoveringen. 

Slutsatsen gällande återbetalningstiden är att den inte blir rimlig om man endast räknar in 
förtjänsten på årligen minskade energikostnader. För att uppnå en kortare 
återbetalningstid måste man ta till andra åtgärder som att höja hyrorna eller söka bidrag 
som man har gjort i projektet Solhusen. Det finns exempelvis bidrag att söka gällande 
solfångare som skulle kunna bli aktuellt för Gåsagången. En solfångare skulle minska den 
totala energiförbrukningen då man kan koppla den till varmvattnet och på så vis minska 
energiförbrukningen för uppvärmning av tappvatten. Detta skulle vara intressant att 
vidare utreda. 

I vår rapport har vi främst arbetat med klimatskalet och valt att inte göra något invändigt 
i lägenheterna, något som säkert skulle komma på tal vid en verklig renovering. Hade en 
sådan utredning rymts i rapporten hade det varit av intresse att även fördjupa sig i poster 
som ett byta av ventilationssystemet till ett till- och frånluftssystem med återvinning av 
frånluften och även individuell mätning av hushållsel och varmvatten, för att se hur dessa 
poster skulle påverka energiförbrukningen. 

För att göra det motiverande för fastighetsbolagen att investera i större 
renoveringsåtgärder måste detta bli mer lönsamt. Det går inte att förlita sig på att höjda 
hyror ska klara av kostnaderna. Det finns en risk att hyrorna efter renoveringen blir för 
höga och att de boende i vissa fall inte har råd att bo kvar.  

En problematik som vi har stött på under projektets gång är att det råder delade 
meningar angående fuktproblematiken. Åsikterna går isär gällande vår valda 
konstruktion; om byggnaden ska göras endast lufttät, om den ska ha en fuktspärr eller 
om den inte behövs. Detta har gjort det svårare att motivera vår valda väggkonstruktion.  

Vi känner att de flesta punkter ur frågeställningen har besvarats. Tyvärr har vi har inte 
kunnat svara på frågan om hur mycket dyrare återbetalningstiden skulle bli för ett 
passivhus. Vi kan inte nå kraven på energiförbrukning för passivhus endast genom att 
genomföra åtgärder i klimatskalet, fler åtgärder skulle krävas. För att få kalla det för 
passivhus skulle man även vara tvungen att ta bort radiatorer och installera nytt 
ventilationssystem med återvinning av frånluften. Detta hade varit intressant att utreda 
vidare men det har inte funnits utrymme i detta arbete. 
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1 Definitioner 
 
Atemp Arean av samtliga våningsplan avsedda att värmas till mer än 

10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som 
upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, 
inräknas.  

 
Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan 
lokal-byggnad än garage, inräknas inte  

 
 
BOA    Bostadsarea 
  
LOA    Lokalarea 
 
Qtot  Byggnadens specifika energianvändning: Byggnadens 

energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2
 och år. 

Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller verksamhetsenergi 
som används utöver byggnadens grundläggande 
verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och 
ventilation. 

 
 
� Värmegenomgångskoefficienten, den linjära köldbryggan 

(W/m °C). 
 
�Pkb    Totala köldbryggor (W/m °C). 
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BOA+LOA 2182 m2

Atemp 2310,78 m2

BOA/Atemp 0,9442699

Energiförbrukning�fördelat�på�Atemp:

142,1504*0,94427= 134,2283 kWh/m2�Atemp�och�år

2 Befintlig byggnad, förbrukad energi 
 

 
 

 

3 Omräkning från BOA+LOA till Atemp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

Normalårskorrigerad�energiförbrukning�Gåsagången�10�13:

2005 149,4 kWh/m2�BOA�och�år

2006 136,9 kWh/m2�BOA�och�år

2007 143,415 kWh/m2�BOA�och�år

2008 141,799 kWh/m2�BOA�och�år

2009 139,238 kWh/m2�BOA�och�år

Medelvärde: 142,1504 kWh/m2�BOA�och�år
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Qtrans�=(�Ui��Ai�+��Pkb�)��Qgradtim�=�(Um���Am�+��Pkb�)��Qgradtim

Atemp 2310,78 m2

U A U�A

Fönster 3,000 241,94 725,82

Vägg�gavel 0,757 203,28 153,883

Vägg�långsida 0,348 969,46 337,372
Tak 0,129 770,26 99,364
Vägg�plåt 0,361 70,20 25,342

Totalt: 1341,7808

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�7,9)�24�365= 114756

Qtrans�= (��U�A+����l)*Qgradtim�Gbg

198690992 Wh
198690,992 kWh

Qtrans/m2�Atemp 85,9843827 kWh/m2

U A U�A
Golv,�mot�källare 0,559 770,26 430,575

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�10)�24�365= 96360

Qtrans�= 41490239,8 Wh

41490,2398 kWh

Qtrans/m2�Atemp 17,95508 kWh/m2

Köldbryggor � Längd�l ��l
Vertikal�anslutning�vid�ytterväggshörn 0,22 192 42,24
Anslutning�yttervägg��takbjälklag 0,18 157,26 28,31
Anslutning�yttervägg�golvbjälklag 0,16 75,093 12,01
Anslutning�yttevägg�mellanbjälklag 0,16 396,687 63,47
Anslutning�yttevägg�bärande�vägg 0,09 280,5 25,25
Balkonganslutning 0,55 48 26,40
Fönstersmygar�och�dörr 0,17 1129,2 191,96

Totalt: 389,64

4 Befintlig byggnad, beräknad energiförbrukning 
Qtot=Qtrans+Qvv+Qll+Qvent-QG1-QG2-Qsolinstrålning 
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Qvv=(5�antal�lägenheter+0,05�uppvärmd�area)�365 Qll=0,33�nll�V�Qgradtim

V= 6739,775

Qvv=(5�36+0,05�2310,78)�365= 107871,735 nll= 0,3

Qll 76569532

76569,53 kWh

/m2�Atemp 46,68196 kWh/m2
/m2�Atemp 33,1358 kWh/m2

QG2=(1,5�antal�lägenhet+0,015�uppvärmd�area)�365 Solinstrålning

QG2=(1,5�36+0,015�2310,78)�365= 32362,52

/m2�Atemp 14,00502 kWh/m2
32,74 kWh/m2

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Total�energiförbrukning� 150,225 kWh/m2Atemp

�

�
 
  

Qvent=0,33�n�V�Qgradtim QG1=(4,5�antal�lägenhet+0,045�uppvärmd�area)�365

V= 6739,775

n= 0,5 QG1=(4,5�36+0,045�2310,78)�365= 97084,56

Qvent 127615887

127615,89 kWh

/m2�Atemp 55,226325 kWh/m2
/m2�Atemp 42,01376 kWh/m2
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5 Energiförbrukning innetemp 20°C 

 
 
 

Qtrans�=(�Ui��Ai�+��Pkb�)��Qgradtim�=�(Um���Am�+��Pkb�)��Qgradtim

Atemp 2310,78

U A U�A

Fönster 3,000 241,94 725,82

Vägg�gavel 0,757 203,28 153,883

Vägg�långsida 0,348 969,46 337,372
Tak 0,129 770,26 99,364
Vägg�plåt 0,361 70,20 25,342

Totalt: 1341,7808

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(20�7,9)�24�365= 105996

Qtrans�= 183523741 Wh

183523,741 kWh

Qtrans/m2�Atemp 79,4206894 kWh/m2

U A U�A
Golv,�mot�källare 0,559 770,26 430,57534

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(20�10)�24�365= 87600

Qtrans�= 37718399,8 Wh

37718,3998 kWh

Qtrans/m2�Atemp 16,3228 kWh/m2

Köldbryggor � Längd�l ��l
Vertikal�anslutning�vid�ytterväggshörn 0,22 192 42,24
Anslutning�yttervägg��takbjälklag 0,18 157,26 28,31
Anslutning�yttervägg�golvbjälklag 0,16 75,093 12,01
Anslutning�yttevägg�mellanbjälklag 0,16 396,687 63,47
Anslutning�yttevägg�bärande�vägg 0,09 280,5 25,25
Balkonganslutning 0,55 48 26,40
Fönstersmygar�och�dörr 0,17 1129,2 191,96

Totalt: 389,64
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Total�energiförbrukning� 139,4993 kWh/m2Atemp

 
  

Qvv=(5�antal�lägenheter+0,05�uppvärmd�area)�365 Qll=0,33�nll�V�Qgradtim

V= 6739,775

Qvv=(5�36+0,05�2310,78)�365= 107871,7 nll= 0,3

Qll 70724530

70724,53 kWh

/m2�Atemp 46,68196 kWh/m2
/m2�Atemp 30,60635 kWh/m2

Qvent=0,33�n�V�Qgradtim QG1=(4,5�antal�lägenhet+0,045�uppvärmd�area)�365

V= 6739,775

n= 0,5 QG1=(4,5�36+0,045�2310,78)�365= 97084,56

Qvent 117874216

127615,89 kWh

/m2�Atemp 55,226325 kWh/m2
/m2�Atemp 42,01376 kWh/m2

QG2=(1,5�antal�lägenhet+0,015�uppvärmd�area)�365 Solinstrålning

QG2=(1,5�36+0,015�2310,78)�365= 32362,52

/m2�Atemp 14,00502 kWh/m2
32,74 kWh/m2
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6 Byte av fönster 

 
 
 

Qtrans�=(�Ui��Ai�+��Pkb�)��Qgradtim�=�(Um���Am�+��Pkb�)��Qgradtim

Atemp 2310,78

U A U�A

Fönster 0,800 241,94 193,552

Vägg�gavel 0,757 203,28 153,883

Vägg�långsida 0,348 969,46 337,372
Tak 0,129 770,26 99,364
Vägg�plåt 0,361 70,20 25,342

Totalt: 809,51278

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�7,9)�24�365= 114756

Qtrans�= 115581024 Wh

115581,024 kWh

Qtrans/m2�Atemp 50,0181863 kWh/m2

U A U�A
Golv,�mot�källare 0,559 770,26 430,57534

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�10)�24�365= 96360

Qtrans�= 41490239,8 Wh

41490,2398 kWh

Qtrans/m2�Atemp 17,95508 kWh/m2

Köldbryggor � Längd�l ��l
Vertikal�anslutning�vid�ytterväggshörn 0,22 192 42,24
Anslutning�yttervägg��takbjälklag 0,18 157,26 28,31
Anslutning�yttervägg�golvbjälklag 0,16 75,093 12,01
Anslutning�yttevägg�mellanbjälklag 0,16 396,687 63,47
Anslutning�yttevägg�bärande�vägg 0,09 280,5 25,25
Balkonganslutning 0,55 48 26,40
Fönstersmygar�och�dörr 0,17 1129,2

Totalt: 197,68
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Total�energiförbrukning� 116,0465 kWh/m2Atemp

 
  

Qvv=(5�antal�lägenheter+0,05�uppvärmd�area)�365 Qll=0,33�nll�V�Qgradtim

V= 6739,775

Qvv=(5�36+0,05�2310,78)�365= 107871,7 nll= 0,2

Qll 51046355

51046,35 kWh

/m2�Atemp 46,68196 kWh/m2
/m2�Atemp 22,09053 kWh/m2

Qvent=0,33�n�V�Qgradtim QG1=(4,5�antal�lägenhet+0,045�uppvärmd�area)�365

V= 6739,775

n= 0,5 QG1=(4,5�36+0,045�2310,78)�365= 97084,56

Qvent 127615887

127615,89 kWh

/m2�Atemp 55,226325 kWh/m2
/m2�Atemp 42,01376 kWh/m2

QG2=(1,5�antal�lägenhet+0,015�uppvärmd�area)�365 Solinstrålning

QG2=(1,5�36+0,015�2310,78)�365= 32362,52

/m2�Atemp 14,00502 kWh/m2
19,9068 kWh/m2
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7 Tilläggsisolering vind 

 
 
 

Qtrans�=(�Ui��Ai�+��Pkb�)��Qgradtim�=�(Um���Am�+��Pkb�)��Qgradtim

Atemp 2310,78

U A U�A

Fönster 3,000 241,94 725,82

Vägg�gavel 0,757 203,28 153,883

Vägg�långsida 0,348 969,46 337,372
Tak 0,082 770,26 63,161
Vägg�plåt 0,361 70,20 25,342

Totalt: 1305,5786

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�7,9)�24�365= 114756

Qtrans�= 194536570 Wh

194536,57 kWh

Qtrans/m2�Atemp 84,1865387 kWh/m2

U A U�A
Golv,�mot�källare 0,559 770,26 430,57534

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�10)�24�365= 96360

Qtrans�= 41490239,8 Wh

41490,2398 kWh

Qtrans/m2�Atemp 17,95508 kWh/m2

Köldbryggor � Längd�l ��l
Vertikal�anslutning�vid�ytterväggshörn 0,22 192 42,24
Anslutning�yttervägg��takbjälklag 0,18 157,26 28,31
Anslutning�yttervägg�golvbjälklag 0,16 75,093 12,01
Anslutning�yttevägg�mellanbjälklag 0,16 396,687 63,47
Anslutning�yttevägg�bärande�vägg 0,09 280,5 25,25
Balkonganslutning 0,55 48 26,40
Fönstersmygar�och�dörr 0,17 1129,2 191,96

Totalt: 389,64
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Total�energiförbrukning� 148,4269 kWh/m2Atemp

 
  

Qvv=(5�antal�lägenheter+0,05�uppvärmd�area)�365 Qll=0,33�nll�V�Qgradtim

V= 6739,775

Qvv=(5�36+0,05�2310,78)�365= 107871,7 nll= 0,3

Qll 76569532

76569,53 kWh

/m2�Atemp 46,68196 kWh/m2
/m2�Atemp 33,1358 kWh/m2

Qvent=0,33�n�V�Qgradtim QG1=(4,5�antal�lägenhet+0,045�uppvärmd�area)�365

V= 6739,775

n= 0,5 QG1=(4,5�36+0,045�2310,78)�365= 97084,56

Qvent 127615887

127615,89 kWh

/m2�Atemp 55,226325 kWh/m2
/m2�Atemp 42,01376 kWh/m2

QG2=(1,5�antal�lägenhet+0,015�uppvärmd�area)�365 Solinstrålning

QG2=(1,5�36+0,015�2310,78)�365= 32362,52

/m2�Atemp 14,00502 kWh/m2
32,74 kWh/m2
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8 Byte av fönster, tilläggsisolering vind och väggar cellplast utanför 
tegelfasad 

 

 
  

Qtrans�=(�Ui��Ai�+��Pkb�)��Qgradtim�=�(Um���Am�+��Pkb�)��Qgradtim

Atemp 2310,78

U A U�A

Fönster 0,800 241,94 193,552

Vägg�gavel 0,127 203,28 25,817

Vägg�långsida 0,106 969,46 102,763
Tak 0,082 770,26 63,161
Vägg�plåt 0,106 70,20 7,441

Totalt: 392,73384

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�7,9)�24�365= 114756

Qtrans�= 45068564,5 Wh

45068,5645 kWh

Qtrans/m2�Atemp 19,5036155 kWh/m2

U A U�A
Golv,�mot�källare 0,559 770,26 430,57534

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�10)�24�365= 96360

Qtrans�= 41490239,8 Wh

41490,2398 kWh

Qtrans/m2�Atemp 17,95508 kWh/m2
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Total�energiförbrukning� 66,9701 kWh/m2Atemp

 
  

Qvv=(5�antal�lägenheter+0,05�uppvärmd�area)�365 Qll=0,33�nll�V�Qgradtim

V= 6739,775

Qvv=(5�36+0,05�2310,78)�365= 107871,7 nll= 0,1

Qll 25523177

25523,18 kWh

/m2�Atemp 46,68196 kWh/m2
/m2�Atemp 11,04526 kWh/m2

Qvent=0,33�n�V�Qgradtim QG1=(4,5�antal�lägenhet+0,045�uppvärmd�area)�365

V= 6739,775

n= 0,5 QG1=(4,5�36+0,045�2310,78)�365= 97084,56

Qvent 127615887

127615,89 kWh

/m2�Atemp 55,226325 kWh/m2
/m2�Atemp 42,01376 kWh/m2

QG2=(1,5�antal�lägenhet+0,015�uppvärmd�area)�365 Solinstrålning

QG2=(1,5�36+0,015�2310,78)�365= 32362,52

/m2�Atemp 14,00502 kWh/m2
27,4234 kWh/m2
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9 Byte av fönster, tilläggsisolering vind och väggar, mineralull utanför 
tegelfasad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qtrans�=(�Ui��Ai�+��Pkb�)��Qgradtim�=�(Um���Am�+��Pkb�)��Qgradtim

Atemp 2310,78

U A U�A

Fönster 0,800 241,94 193,552

Vägg�gavel 0,144 203,28 29,272

Vägg�långsida 0,117 969,46 113,427
Tak 0,082 770,26 63,161
Vägg�plåt 0,117 70,20 8,213

Totalt: 407,62586

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�7,9)�24�365= 114756

Qtrans�= 46777513,2 Wh

46777,5132 kWh

Qtrans/m2�Atemp 20,2431704 kWh/m2

U A U�A
Golv,�mot�källare 0,559 770,26 430,57534

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�10)�24�365= 96360

Qtrans�= 41490239,8 Wh

41490,2398 kWh

Qtrans/m2�Atemp 17,95508 kWh/m2
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Total�energiförbrukning� 67,7096 kWh/m2Atemp

 
  

Qvv=(5�antal�lägenheter+0,05�uppvärmd�area)�365 Qll=0,33�nll�V�Qgradtim

V= 6739,775

Qvv=(5�36+0,05�2310,78)�365= 107871,7 nll= 0,1

Qll 25523177

25523,18 kWh

/m2�Atemp 46,68196 kWh/m2
/m2�Atemp 11,04526 kWh/m2

Qvent=0,33�n�V�Qgradtim QG1=(4,5�antal�lägenhet+0,045�uppvärmd�area)�365

V= 6739,775

n= 0,5 QG1=(4,5�36+0,045�2310,78)�365= 97084,56

Qvent 127615887

127615,89 kWh

/m2�Atemp 55,226325 kWh/m2
/m2�Atemp 42,01376 kWh/m2

QG2=(1,5�antal�lägenhet+0,015�uppvärmd�area)�365 Solinstrålning

QG2=(1,5�36+0,015�2310,78)�365= 32362,52

/m2�Atemp 14,00502 kWh/m2
27,4234 kWh/m2
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Qtrans�=(�Ui��Ai�+��Pkb�)��Qgradtim�=�(Um���Am�+��Pkb�)��Qgradtim

Atemp 2310,78

U A U�A

Fönster 0,800 241,94 193,552

Vägg�gavel 0,127 203,28 25,817

Vägg�långsida 0,119 969,46 115,366
Tak 0,082 770,26 63,161
Vägg�plåt 0,119 70,20 8,354

Totalt: 406,24942

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�7,9)�24�365= 114756

Qtrans�= 46619558,4 Wh

46619,5584 kWh

Qtrans/m2�Atemp 20,1748148 kWh/m2

U A U�A
Golv,�mot�källare 0,559 770,26 430,57534

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�10)�24�365= 96360

Qtrans�= 41490239,8 Wh

41490,2398 kWh

Qtrans/m2�Atemp 17,95508 kWh/m2

10 Byte av fönster, tilläggsisolering vind och väggar, cellplast riva 
tegelfasad 
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Total�energiförbrukning� 67,6413 kWh/m2Atemp

 
  

Qvv=(5�antal�lägenheter+0,05�uppvärmd�area)�365 Qll=0,33�nll�V�Qgradtim

V= 6739,775

Qvv=(5�36+0,05�2310,78)�365= 107871,7 nll= 0,1

Qll 25523177

25523,18 kWh

/m2�Atemp 46,68196 kWh/m2
/m2�Atemp 11,04526 kWh/m2

Qvent=0,33�n�V�Qgradtim QG1=(4,5�antal�lägenhet+0,045�uppvärmd�area)�365

V= 6739,775

n= 0,5 QG1=(4,5�36+0,045�2310,78)�365= 97084,56

Qvent 127615887

127615,89 kWh

/m2�Atemp 55,226325 kWh/m2
/m2�Atemp 42,01376 kWh/m2

QG2=(1,5�antal�lägenhet+0,015�uppvärmd�area)�365 Solinstrålning

QG2=(1,5�36+0,015�2310,78)�365= 32362,52

/m2�Atemp 14,00502 kWh/m2
27,4234 kWh/m2
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Qtrans�=(�Ui��Ai�+��Pkb�)��Qgradtim�=�(Um���Am�+��Pkb�)��Qgradtim

Atemp 2310,78

U A U�A

Fönster 0,800 241,94 193,552

Vägg�gavel 0,144 203,28 29,272

Vägg�långsida 0,125 969,46 121,183
Tak 0,082 770,26 63,161
Vägg�plåt 0,125 70,20 8,775

Totalt: 415,94314

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�7,9)�24�365= 114756

Qtrans�= 47731971 Wh

47731,971 kWh

Qtrans/m2�Atemp 20,6562161 kWh/m2

U A U�A
Golv,�mot�källare 0,559 770,26 430,57534

Qgradtim�Gbg= (Ti�Tu)dt

(21�10)�24�365= 96360

Qtrans�= 41490239,8 Wh

41490,2398 kWh

Qtrans/m2�Atemp 17,95508 kWh/m2

11 Byte av fönster, tilläggsisolering vind och väggar, mineralull riva 
tegelfasad 
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Total�energiförbrukning� 68,1227 kWh/m2Atemp

 

Qvv=(5�antal�lägenheter+0,05�uppvärmd�area)�365 Qll=0,33�nll�V�Qgradtim

V= 6739,775

Qvv=(5�36+0,05�2310,78)�365= 107871,7 nll= 0,1

Qll 25523177

25523,18 kWh

/m2�Atemp 46,68196 kWh/m2
/m2�Atemp 11,04526 kWh/m2

Qvent=0,33�n�V�Qgradtim QG1=(4,5�antal�lägenhet+0,045�uppvärmd�area)�365

V= 6739,775

n= 0,5 QG1=(4,5�36+0,045�2310,78)�365= 97084,56

Qvent 127615887

127615,89 kWh

/m2�Atemp 55,226325 kWh/m2
/m2�Atemp 42,01376 kWh/m2

QG2=(1,5�antal�lägenhet+0,015�uppvärmd�area)�365 Solinstrålning

QG2=(1,5�36+0,015�2310,78)�365= 32362,52

/m2�Atemp 14,00502 kWh/m2
27,4234 kWh/m2
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1 Definitioner 
 

d     Tjocklek på material 

R     Värmeövergångsmotstånd 

U     Värmegenomgångskoefficienten 

�     Värmekonduktivitet 

 

2 Befintlig byggnad, utfackningsvägg 

Beräkning av Ukorr  
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Ute         0,04 
          

1 - 2 Tegel 0,120   0,600 0,200 
              

2 - 3 Mineralull 0,030 0,036 0,000 0,036 0,833 
          

3 - 4 Lättbetong 0,200   0,120 1,667 
              

4 - 5 Inne         0,130 
          

5 - 6         
              

6 - 7             
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT = 2,870 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   ΔU" =  ΔRw =  
            

ΔUf =     RT = 2,870 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,348432056 
          
ΣΔU =     ΣΔU =  
        

Ukorr = 0,348 
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3 Befintlig byggnad, gavelvägg 

Beräkning av Ukorr 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Ute         0,04 
          

1 - 2 Tegel 0,120   0,600 0,200 
              

2 - 3 Mineralull 0,030 0,036 0,000 0,036 0,833 
          

3 - 4 Betong 0,200   1,700 0,118 
              

4 - 5 Inne         0,130 
          

5 - 6         
              

6 - 7             
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT = 1,321 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   ΔU" =  ΔRw =  
            

ΔUf =     RT = 1,321 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,757013507 
          
ΣΔU =     ΣΔU =  
        

Ukorr = 0,757 
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4 Befintlig byggnad, vägg med plåtfasad 

Beräkning av Ukorr 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Ute         0,04 
          

1 - 2 Plåt     0,100 
              

2 - 3 Mineralull 0,030 0,036 0,000 0,036 0,833 
          

3 - 4 Lättbetong 0,200   0,120 1,667 
              

4 - 5 Inne         0,130 
          

5 - 6         
              

6 - 7             
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT = 2,770 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   ΔU" =  ΔRw =  
            

ΔUf =     RT = 2,770 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,36101083 
          
ΣΔU =     ΣΔU =  
        

Ukorr = 0,361 
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5 Befintlig byggnad, tak 

Beräkning av Ukorr 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Inne         0,1 
          

1 - 2 Betong 0,150   1,700 0,088 
              

2 - 3 Min.ullsfilt 0,100     0,055 1,818 
          

3 - 4 Min.ullsmatta 0,050   0,055 0,909 
              

4 - 5 Lösull 0,200     0,042 4,762 
          

5 - 6 Ute     0,100 
              

6 - 7             
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT = 7,777 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   
ΔU" 

=  ΔRw =  
            

ΔUf =     RT = 7,777 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,128577462 
          
ΣΔU 

=        
        

Ukorr = 0,129 
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6 Befintlig byggnad, bottenbjälklag 

Beräkning av Ukorr 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Inne         0,17 
          

1 - 2 Överbetong 0,060   1,700 0,035 
              

2 - 3 Mineralull 0,050 0,036 0,000 0,036 1,389 
          

3 - 4 Betong 0,160   1,700 0,094 
              

4 - 5 Ute         0,100 
          

5 - 6         
              

6 - 7             
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT = 1,788 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   ΔU" =  ΔRw =  
            

ΔUf =     RT = 1,788 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,559190088 
          
ΣΔU =     ΣΔU =  
        

Ukorr = 0,559 
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7 Tilläggsisolering utfackningsvägg, cellplast utanför tegelfasad  

Beräkning av Ukorr 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Ute         0,13 
          

1 - 2 Fasadskiva 0,010   0,600 0,000 
              

2 - 3 
Cellplast 
Graphite 0,200 0,031 0,000 0,031 6,452 

          
3 - 4 Tegel 0,120   0,600 0,200 

              
4 - 5 Mineralull 0,030 0,036 0,000 0,036 0,833 

          
5 - 6 Lättbetong 0,200   0,120 1,667 

              
6 - 7 Inne         0,130 

              
7 - 8             

              
8 - 9             

0,560 RT = 9,412 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   
            

ΔUf =     RT = 9,412 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,106251714 
          
ΣΔU =     ΣΔU =   
        

Ukorr = 0,106 
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8 Tilläggsisolering utfackningsvägg, mineralull utanför tegelfasad  

Beräkning av Ukorr 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Ute         0,13 
          

1 - 2 Fasadskiva 0,010   0,600 0,000 
              

2 - 3 mineralull 0,200 0,036 0,000 0,036 5,556 
          

3 - 4 Tegel 0,120   0,600 0,200 
              

4 - 5 Mineralull 0,030 0,036 0,000 0,036 0,833 
          

5 - 6 Lättbetong 0,200   0,120 1,667 
              

6 - 7 Inne         0,130 
              

7 - 8             
              

8 - 9             

0,560 RT = 8,516 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   
            

ΔUf =     RT = 8,516 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,11743215 
          
ΣΔU =     ΣΔU =   
        

Ukorr = 0,117 
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9 Tilläggsisolering gavelvägg, cellplast utanför tegelfasad  

Beräkning av Ukorr 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Ute         0,13 
          

1 - 2 Fasadskiva 0,010   0,600 0,000 
              

2 - 3 
Cellplast 
Graphite 0,200 0,031 0,000 0,031 6,452 

          
3 - 4 Tegel 0,120   0,600 0,200 

              
4 - 5 Mineralull 0,030 0,036 0,000 0,036 0,833 

          
5 - 6 Betong 0,200   1,700 0,118 

              
6 - 7 Inne         0,130 

              
7 - 8             

              
8 - 9             

0,560 RT = 7,863 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   
            

ΔUf =     RT = 7,863 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,1271845 
          
ΣΔU =     ΣΔU =   
        

Ukorr = 0,127 
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10 Tilläggsisolering gavelvägg, mineralull utanför tegelfasad  

Beräkning av Ukorr 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Ute         0,13 
          

1 - 2 Fasadskiva 0,010   0,600 0,000 
              

2 - 3 Mineralull 0,200 0,036 0,000 0,036 5,556 
          

3 - 4 Tegel 0,120   0,600 0,200 
              

4 - 5 Mineralull 0,030 0,036 0,000 0,036 0,833 
          

5 - 6 Betong 0,200   1,700 0,118 
              

6 - 7 Inne         0,130 
              

7 - 8             
              

8 - 9             

0,560 RT = 6,967 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   
            

ΔUf =     RT = 7,719 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,143543363 
          
ΣΔU =     ΣΔU =   
        

Ukorr = 0,144 
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11 Tilläggsisolering utfackningsvägg, cellplast, riva tegelfasad  

Beräkning av Ukorr 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Ute         0,130 
          

1 - 2 Fasadskiva 0,010   0,600 0,000 
              

2 - 3 Cellplast Graphite 0,200 0,031 0,000 0,031 6,452 
          

3 - 4 Lättbetong 0,200   0,120 1,667 
              

4 - 5 Inne         0,130 

RT = 8,378 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   
            

ΔUf =     RT = 8,378 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,119 
          
ΣΔU 

=     ΣΔU =   
        

Ukorr = 0,119 
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12 Tilläggsisolering utfackningsvägg, mineralull, riva tegelfasad  

Beräkning av Ukorr 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Ute         0,130 
          

1 - 2 Fasadskiva 
0,01

0   0,600 0,000 
              

2 - 3 Mineralull 
0,20

0 0,033 0,000 0,033 6,061 
          

3 - 4 Lättbetong 
0,20

0   0,120 1,667 
              

4 - 5 Inne         0,130 

0,41 RT = 7,987 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   
ΔU" 

=   ΔRw =   
            

ΔUf =     RT = 7,987 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,125 
          
ΣΔU 

=     ΣΔU =   
        

Ukorr = 0,125 
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13 Tilläggsisolering vindsbjälklag 

Beräkning av Ukorr 
Homogena konstruktioner 
              

Skikt Material d λdekl Δλw λber R = d/λber 
    m W/m°C W/m°C W/m°C m2°C/W 
              

0 - 1 Inne         0,1 
          

1 - 2 Betong 0,150   1,700 0,088 
              

2 - 3 Lösull 0,500     0,042 11,905 
          

3 - 4 Ute     0,040 
              

4 - 5             
          

5 - 6         
              

6 - 7             
              

7 - 8             
              

8 - 9             

RT = 12,133 
Korrektion av U-värde     

ΔUg =   ΔU" =   ΔRw =   
            

ΔUf =     RT = 12,133 
          

ΔUr =     
Uber = 1 

/RT 0,082 
          
ΣΔU =         
        

Ukorr = 0,082 
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JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
4,1 4,1 7,1 6,2 7,6 5,5 5 4,8 4,6 3,8 1,8 2,4
8,8 9,2 10,2 11,3 13,2 13,5 14,8 14,1 12,4 10,9 8,1 8,1

18,1 14,7 13,7 12,5 10,2 11 11,2 12,1 13 16,3 20,1 20,5

Klara
Halvklar
Mulna

Klara�och�mulna�dagar/månad�Gbg

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
2,426 4,017 4,793 4,571 4,079 3,802 3,894 4,308 4,722 4,428 3,084 1,901
1,489 2,57 3,26 3,407 3,323 3,261 3,275 3,352 3,341 2,905 1,919 1,156
0,357 0,692 1,029 1,318 1,516 1,617 1,575 1,41 1,157 0,837 0,479 0,269

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
0,436 1,223 2,315 3,471 4,303 4,726 4,579 3,928 2,818 1,609 0,687 0,279
0,323 0,91 1,755 2,699 3,406 3,767 3,636 3,072 2,164 1,217 0,509 0,209
0,135 0,378 0,745 1,186 1,534 1,714 1,645 1,359 0,935 0,518 0,211 0,09

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
0,126 0,313 0,591 0,963 0,61 2,243 2,013 1,265 0,741 0,422 0,186 0,088
0,141 0,371 0,722 1,182 0,762 2,24 2,063 1,454 0,913 0,509 0,213 0,097
0,101 0,276 0,55 0,9 0,224 1,426 1,349 1,054 0,699 0,384 0,156 0,068

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
0,364 1,178 2,594 4,418 5,896 6,658 6,362 5,138 3,382 1,718 0,6 0,232
0,326 1,004 2,148 3,62 4,814 5,432 5,191 4,199 2,784 1,445 0,527 0,212
0,185 0,532 1,094 1,81 2,393 2,697 2,577 2,09 1,402 0,752 0,291 0,123

Gränna,�90°
S
Klara
Halvklar
Mulen

O,V
Klara
Halvklar
Mulen

N
Klara
Halvklar
Mulen

Gränna,�15°
O,V
Klara
Halvklar
Mulen

Transmitterad�solinstrålning�kWh/m2

1  Definitioner 

F1 Avskärmningsfaktor. Påverkas av ex antal glas, persienner, 
gardiner med mera. 

2 Indata 
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Typ�av�fönster F1�% norr söder öster väster tak glasarea

1.�Tvåglasfönster�av�vanligt�klarglas 90 0,9 3,74 3,74 12,3 m2

2.�Tvåglasfönster,�persienn�mellan�glasen 33 0,33 67,76 63,96 m2
3.�Treglasfönster�av�vanligt�klarglas 81 0,81 44,88 m2
4.�Enkelglas 100 0,8 27 m2
5.�Enkel�plastkupol 85 0,85 8 m2

1.�Tvåglasfönster�av�vanligt�klarglas,�öster

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
1,60884 4,51287 14,79285 19,36818 29,43252 23,3937 20,6055 16,96896 11,66652 5,50278 1,11294 0,60264
2,55816 7,5348 16,1109 27,44883 40,46328 45,76905 48,43152 38,98368 24,15024 11,93877 3,71061 1,52361
2,19915 5,00094 9,18585 13,3425 14,08212 16,9686 16,5816 14,79951 10,9395 7,59906 3,81699 1,6605

� 6,36615 17,04861 40,0896 60,15951 83,97792 86,13135 85,61862 70,75215 46,75626 25,04061 8,64054 3,78675 534,3681
totalt 6572,727

5.�Enkel�plastkupol
JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

1,26854 4,10533 15,65479 23,28286 38,08816 31,12615 27,0385 20,96304 13,22362 5,54914 0,918 0,47328
2,43848 7,85128 18,62316 34,7701 54,01308 62,3322 65,30278 50,32502 29,34336 13,38793 3,628395 1,45962

2,846225 6,64734 12,73963 19,23125 20,74731 25,21695 24,53304 21,49565 15,4921 10,41896 4,971735 2,143275
� 6,553245 18,60395 47,01758 77,28421 112,8486 118,6753 116,8743 92,78371 58,05908 29,35603 9,51813 4,076175 691,6503

totalt 5533,202

4.�Enkelglas
JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

1,43008 4,01144 27,22424 17,21616 26,16224 20,7944 18,316 15,08352 10,37024 4,89136 0,98928 0,53568
2,27392 6,6976 14,3208 24,39896 35,96736 40,6836 43,05024 34,65216 21,46688 10,61224 3,29832 1,35432

1,9548 4,44528 8,1652 11,86 12,51744 15,0832 14,7392 13,15512 9,724 6,75472 3,39288 1,476
� 5,6588 15,15432 49,71024 53,47512 74,64704 76,5612 76,10544 62,8908 41,56112 22,25832 7,68048 3,366 489,0689

totalt 13204,86
3.�Treglasfönster�av�vanligt�klarglas

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
1,447956 4,061583 13,31357 17,43136 26,48927 21,05433 18,54495 15,27206 10,49987 4,952502 1,001646 0,542376
2,544696 6,78132 14,49981 24,70395 36,41695 17,6819 43,58837 35,08531 21,73522 10,74489 3,339549 1,371249
1,979235 4,500846 8,267265 12,00825 12,67391 15,27174 14,92344 13,31956 9,84555 6,839154 3,435291 1,49445

� 5,971887 15,34375 36,08064 54,14356 75,58013 54,00797 77,05676 63,67694 42,08063 22,53655 7,776486 3,408075 457,6634
totalt 20539,93

2.�Tvåglasfönster,�persienn�mellan�glasen
JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

0,589908 1,654719 5,424045 7,101666 10,79192 8,57769 7,55535 6,221952 4,277724 2,017686 0,408078 0,220968
4,324056 2,76276 5,90733 10,06457 14,83654 16,78199 17,75822 14,29402 8,855088 4,377549 1,360557 0,558657
0,806355 1,833678 3,368145 4,89225 5,163444 6,22182 6,07992 5,426487 4,01115 2,786322 1,399563 0,60885

� 5,720319 6,251157 14,69952 22,05849 30,7919 31,5815 31,39349 25,94246 17,14396 9,181557 3,168198 1,388475 199,321
totalt 26254,57

1.�Tvåglasfönster�av�vanligt�klargla,s�norr
JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

0,46494 1,15497 3,77649 5,37354 4,1724 11,10285 9,0585 5,4648 3,06774 1,44324 0,30132 0,19008
1,11672 3,07188 6,62796 12,02094 9,05256 27,216 27,47916 18,45126 10,18908 4,99329 1,55277 0,70713
1,64529 3,65148 6,7815 10,125 2,05632 14,1174 13,59792 11,47806 8,1783 5,63328 2,82204 1,2546

� 3,22695 7,87833 17,18595 27,51948 15,28128 52,43625 50,13558 35,39412 21,43512 12,06981 4,67613 2,15181 249,3908
totalt 932,7216

1.�Tvåglasfönster�av�vanligt�klarglas,�söder
JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

8,95194 14,82273 30,62727 25,50618 27,90036 18,8199 17,523 18,61056 19,54908 15,14376 4,99608 4,10616
11,79288 21,2796 29,9268 34,64919 39,47724 39,62115 43,623 42,53688 37,28556 28,49805 13,98951 8,42724

5,81553 9,15516 12,68757 14,8275 13,91688 16,0083 15,876 15,3549 13,5369 12,27879 8,66511 4,96305
� 26,56035 45,25749 73,24164 74,98287 81,29448 74,44935 77,022 76,50234 70,37154 55,9206 27,6507 17,49645 700,7498

totalt 2620,804

Total�solinstrålnin�g,�alla�fönster�och�alla�väderstreck 75658,81 kWh/år

per�Atemp,m2 / 2310,78

32,74168 kWh/m2/år

3 Befintlig solinstrålning 

Energi�=�Dygnssummor�av�transmitterad�total�solinstrålning�i�kWh/m2�x�F1�x�m2�glasytor�i�fasaden�
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1.�Tvåglasfönster�av�vanligt�klarglas,�öster

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
0,4469 1,253575 14,79285 19,36818 29,43252 23,3937 20,6055 16,96896 11,66652 5,50278 1,11294 0,60264
0,7106 2,093 16,1109 27,44883 40,46328 45,76905 48,43152 38,98368 24,15024 11,93877 3,71061 1,52361

0,610875 5,00094 9,18585 13,3425 14,08212 16,9686 16,5816 14,79951 10,9395 7,59906 3,81699 1,6605
� 1,768375 8,347515 40,0896 60,15951 83,97792 86,13135 85,61862 70,75215 46,75626 25,04061 8,64054 3,78675 521,0692

totalt 6409,151
5.�Enkel�plastkupol

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
1,26854 4,10533 15,65479 23,28286 38,08816 31,12615 27,0385 20,96304 13,22362 5,54914 0,918 0,47328
2,43848 7,85128 18,62316 34,7701 54,01308 62,3322 65,30278 50,32502 29,34336 13,38793 3,628395 1,45962

2,846225 6,64734 12,73963 19,23125 20,74731 25,21695 24,53304 21,49565 15,4921 10,41896 4,971735 2,143275
� 6,553245 18,60395 47,01758 77,28421 112,8486 118,6753 116,8743 92,78371 58,05908 29,35603 9,51813 4,076175 691,6503

totalt 5533,202

4.�Enkelglas
JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

0,8938 2,50715 17,01515 10,7601 16,3514 12,9965 11,4475 9,4272 6,4814 3,0571 0,6183 0,3348
1,4212 4,186 8,9505 15,24935 22,4796 25,42725 26,9064 21,6576 13,4168 6,63265 2,06145 0,84645

1,22175 2,7783 5,10325 7,4125 7,8234 9,427 9,212 8,22195 6,0775 4,2217 2,12055 0,9225
� 3,53675 9,47145 31,0689 33,42195 46,6544 47,85075 47,5659 39,30675 25,9757 13,91145 4,8003 2,10375 305,6681

totalt 8253,037
3.�Treglasfönster�av�vanligt�klarglas

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
0,4469 1,253575 4,109125 5,38005 8,1757 6,49825 5,72375 4,7136 3,2407 1,52855 0,30915 0,1674
0,7854 2,093 4,47525 7,624675 11,2398 5,457375 13,4532 10,8288 6,7084 3,316325 1,030725 0,423225

0,610875 1,38915 2,551625 3,70625 3,9117 4,7135 4,606 4,110975 3,03875 2,11085 1,060275 0,46125
� 1,843175 4,735725 11,136 16,71098 23,3272 16,66913 23,78295 19,65338 12,98785 6,955725 2,40015 1,051875 141,2541

totalt 6339,485
2.�Tvåglasfönster,�persienn�mellan�glasen

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
0,35752 1,00286 3,2873 4,30404 6,54056 5,1986 4,579 3,77088 2,59256 1,22284 0,24732 0,13392
2,62064 1,6744 3,5802 6,09974 8,99184 10,1709 10,76256 8,66304 5,36672 2,65306 0,82458 0,33858

0,4887 1,11132 2,0413 2,965 3,12936 3,7708 3,6848 3,28878 2,431 1,68868 0,84822 0,369
� 3,46686 3,78858 8,9088 13,36878 18,66176 19,1403 19,02636 15,7227 10,39028 5,56458 1,92012 0,8415 120,8006

totalt 15911,86
1.�Tvåglasfönster�av�vanligt�klargla,s�norr

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
0,46494 1,15497 3,77649 5,37354 4,1724 11,10285 9,0585 5,4648 3,06774 1,44324 0,30132 0,19008
1,11672 3,07188 6,62796 12,02094 9,05256 27,216 27,47916 18,45126 10,18908 4,99329 1,55277 0,70713
1,64529 3,65148 6,7815 10,125 2,05632 14,1174 13,59792 11,47806 8,1783 5,63328 2,82204 1,2546

� 3,22695 7,87833 17,18595 27,51948 15,28128 52,43625 50,13558 35,39412 21,43512 12,06981 4,67613 2,15181 249,3908
totalt 932,7216

1.�Tvåglasfönster�av�vanligt�klarglas,�söder
JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

8,95194 14,82273 30,62727 25,50618 27,90036 18,8199 17,523 18,61056 19,54908 15,14376 4,99608 4,10616
11,79288 21,2796 29,9268 34,64919 39,47724 39,62115 43,623 42,53688 37,28556 28,49805 13,98951 8,42724

5,81553 9,15516 12,68757 14,8275 13,91688 16,0083 15,876 15,3549 13,5369 12,27879 8,66511 4,96305
� 26,56035 45,25749 73,24164 74,98287 81,29448 74,44935 77,022 76,50234 70,37154 55,9206 27,6507 17,49645 700,7498

totalt 2620,804

Total�solinstrålnin�g,�alla�fönster�och�alla�väderstreck 46000,26 kWh/år

per�Atemp,m2 / 2310,78

19,90681 kWh/m2/år

4 Byte av fönster 

Typ�av�fönster F1�% norr söder öster väster tak glasarea

1.�Tvåglasfönster�av�vanligt�klarglas 25 0,25 3,74 3,74 12,3 m2

2.�Tvåglasfönster,�persienn�mellan�glasen 20 0,2 67,76 63,96 m2
3.�Treglasfönster�av�vanligt�klarglas 25 0,25 44,88 m2
4.�Enkelglas 50 0,5 27 m2
5.�Enkel�plastkupol 85 0,85 8 m2
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Typ�av�fönster F1�% norr söder öster väster tak glasarea

1.�Elite�Extreme�Passiv 25 0,25 1,1 1,1 57,18 m2

2.�Elite�Extreme�Passiv,�invändig�persienn 20 0,2 38,72 63,96 m2
3.�Elite�Extreme�Passiv 25 0,25 44,88 m2
4.�Entré 50 0,5 27 m2
5.�Enkel�plastkupol 85 0,85 8 m2

1.�Tvåglasfönster�av�vanligt�klarglas,�öster

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
0,4469 1,253575 14,79285 19,36818 29,43252 23,3937 20,6055 16,96896 11,66652 5,50278 1,11294 0,60264
0,7106 2,093 16,1109 27,44883 40,46328 45,76905 48,43152 38,98368 24,15024 11,93877 3,71061 1,52361

0,610875 5,00094 9,18585 13,3425 14,08212 16,9686 16,5816 14,79951 10,9395 7,59906 3,81699 1,6605
� 1,768375 8,347515 40,0896 60,15951 83,97792 86,13135 85,61862 70,75215 46,75626 25,04061 8,64054 3,78675 521,0692

totalt 29794,74
5.�Enkel�plastkupol

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
1,26854 4,10533 15,65479 23,28286 38,08816 31,12615 27,0385 20,96304 13,22362 5,54914 0,918 0,47328
2,43848 7,85128 18,62316 34,7701 54,01308 62,3322 65,30278 50,32502 29,34336 13,38793 3,628395 1,45962

2,846225 6,64734 12,73963 19,23125 20,74731 25,21695 24,53304 21,49565 15,4921 10,41896 4,971735 2,143275
� 6,553245 18,60395 47,01758 77,28421 112,8486 118,6753 116,8743 92,78371 58,05908 29,35603 9,51813 4,076175 691,6503

totalt 5533,202

4.�Enkelglas
JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

0,8938 2,50715 17,01515 10,7601 16,3514 12,9965 11,4475 9,4272 6,4814 3,0571 0,6183 0,3348
1,4212 4,186 8,9505 15,24935 22,4796 25,42725 26,9064 21,6576 13,4168 6,63265 2,06145 0,84645

1,22175 2,7783 5,10325 7,4125 7,8234 9,427 9,212 8,22195 6,0775 4,2217 2,12055 0,9225
� 3,53675 9,47145 31,0689 33,42195 46,6544 47,85075 47,5659 39,30675 25,9757 13,91145 4,8003 2,10375 305,6681

totalt 8253,037
3.�Treglasfönster�av�vanligt�klarglas

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
0,4469 1,253575 4,109125 5,38005 8,1757 6,49825 5,72375 4,7136 3,2407 1,52855 0,30915 0,1674
0,7854 2,093 4,47525 7,624675 11,2398 5,457375 13,4532 10,8288 6,7084 3,316325 1,030725 0,423225

0,610875 1,38915 2,551625 3,70625 3,9117 4,7135 4,606 4,110975 3,03875 2,11085 1,060275 0,46125
� 1,843175 4,735725 11,136 16,71098 23,3272 16,66913 23,78295 19,65338 12,98785 6,955725 2,40015 1,051875 141,2541

totalt 6339,485
2.�Tvåglasfönster,�persienn�mellan�glasen

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
0,35752 1,00286 3,2873 4,30404 6,54056 5,1986 4,579 3,77088 2,59256 1,22284 0,24732 0,13392
2,62064 1,6744 3,5802 6,09974 8,99184 10,1709 10,76256 8,66304 5,36672 2,65306 0,82458 0,33858

0,4887 1,11132 2,0413 2,965 3,12936 3,7708 3,6848 3,28878 2,431 1,68868 0,84822 0,369
� 3,46686 3,78858 8,9088 13,36878 18,66176 19,1403 19,02636 15,7227 10,39028 5,56458 1,92012 0,8415 120,8006

totalt 12403,81
1.�Tvåglasfönster�av�vanligt�klargla,s�norr

JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
0,46494 1,15497 3,77649 5,37354 4,1724 11,10285 9,0585 5,4648 3,06774 1,44324 0,30132 0,19008
1,11672 3,07188 6,62796 12,02094 9,05256 27,216 27,47916 18,45126 10,18908 4,99329 1,55277 0,70713
1,64529 3,65148 6,7815 10,125 2,05632 14,1174 13,59792 11,47806 8,1783 5,63328 2,82204 1,2546

� 3,22695 7,87833 17,18595 27,51948 15,28128 52,43625 50,13558 35,39412 21,43512 12,06981 4,67613 2,15181 249,3908
totalt 274,3299

1.�Tvåglasfönster�av�vanligt�klarglas,�söder
JAN FEB MARS APRIL MAJ JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

8,95194 14,82273 30,62727 25,50618 27,90036 18,8199 17,523 18,61056 19,54908 15,14376 4,99608 4,10616
11,79288 21,2796 29,9268 34,64919 39,47724 39,62115 43,623 42,53688 37,28556 28,49805 13,98951 8,42724

5,81553 9,15516 12,68757 14,8275 13,91688 16,0083 15,876 15,3549 13,5369 12,27879 8,66511 4,96305
� 26,56035 45,25749 73,24164 74,98287 81,29448 74,44935 77,022 76,50234 70,37154 55,9206 27,6507 17,49645 700,7498

totalt 770,8248

Total�solinstrålnin�g,�alla�fönster�och�alla�väderstreck 63369,42 kWh/år

per�Atemp,m2 / 2310,78

27,42339 kWh/m2/år

5 Tilläggsisolering och byte av fönster 
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1  Definitioner 

 
�ber     Värmekonduktivitet 

���      Temperatur i skiktet 

v     Mättnadsånghalt      

�      Ånggenomsläpplighet 

Z     Ånggenomgångsmotstånd 

RF     Relativ fuktighet   
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Bedömning av risk för kondens och fuktskador i byggnadskonstruktion
Befintlig yttervägg

Skikt Material d �ber R = d/�ber ��� = Ri/RT*(�i - �u) Gränsskikt Temp � vs � Z = d/� � v = Zi/ZT * (vi - vu) v RF %
Enhet m W/mC m2°C/W °C °C  g/m3 x 10E-6 m2/s x 10E3 s/m  g/m3  g/m3

0 21,0 18,32 7,92 43,3%
0  - 1 Inne 0,130 0,992 0,00

1 20,0 17,28 7,92 45,9%
1  - 2 Lättbetong 0,20 0,120 1,667 12,718 3,6 0,056 1,25

2 7,3 7,90 6,67 84,5%
2  - 3 Mineralull 0,03 0,036 0,833 6,359 15,0 0,002 0,05

3 0,931 5,15 6,63 128,7%
3  - 4 Tegel 0,12 0,600 0,200 1,526 1,0 0,120 2,70

4 -0,6 4,62 3,92 84,9%
4  - 5 Ute 0,040 0,305 0,00

5 -0,9 4,510 3,92 87,0%
5  - 6

6
6  - 7

7

8

RT = 2,870 21,9 21,9 ZTOT = 0,178 4,00

Bedömning av risk för kondens och fuktskador i byggnadskonstruktion
Tilläggsisolering utanpå tegel med mineralull

Skikt Material d �ber R = d/�ber ��� = Ri/RT*(�i - �u) Gränsskikt Temp � vs � Z = d/� � v = Zi/ZT * (vi - vu) v RF %
Enhet m W/mC m2°C/W °C °C  g/m3 x 10E-6 m2/s x 10E3 s/m  g/m3  g/m3

0 21,0 18,32 7,92 43,3%
0  - 1 Inne 0,130 0,4 0,00

1 20,6 18,00 7,92 44,0%
1  - 2 Lättbetong 0,20 0,120 1,667 5,2 3,6 0,056 1,14

2 15,4 14,30 6,79 47,5%
2  - 3 Mineralull 0,03 0,036 0,833 2,6 15,0 0,002 0,04

3 12,8 12,66 6,75 53,3%
3  - 4 Tegel 0,12 0,600 0,200 0,6 1,0 0,120 2,45

4 12,2 12,36 4,29 34,7%
4  - 5 Minerlaull 0,15 0,036 4,167 13,0 15,0 0,010 0,20

5 -0,8 4,55 4,09 89,8%
5  - 6 Puts 0,01 1,000 0,008 0,0 1,0 0,008 0,16

6 -0,8 4,55 3,92 86,2%
6  - 7 Ute 0,040 0,1 0,00

7 -0,9 4,51 3,92 87,0%

8

0,51 RT = 7,045 21,9 21,9 ZTOT = 0,196 4,00

2 Befintlig utfackningsvägg 
 

 
 

 

3 Tilläggsisolering, mineralull utanför tegelfasad 
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Tilläggsisolering utanpå tegel med cellplast

Skikt Material d �ber R = d/�ber ��� = Ri/RT*(�i - �u) Gränsskikt Temp � vs � Z = d/� � v = Zi/ZT * (vi - vu) v RF %
Enhet m W/mC m2°C/W °C °C  g/m3 x 10E-6 m2/s x 10E3 s/m  g/m3  g/m3

0 21,0 18,32 7,92 43,3%
0  - 1 Inne 0,130 0,3 0,00

1 20,7 18,00 7,92 44,0%
1  - 2 Lättbetong 0,20 0,120 1,667 3,9 3,6 0,056 0,62

2 16,8 14,30 7,31 51,1%
2  - 3 Mineralull 0,03 0,036 0,833 2,0 15,0 0,002 0,02

3 14,8 12,66 7,28 57,5%
3  - 4 Tegel 0,12 0,600 0,200 0,5 1,0 0,120 1,34

4 14,4 12,36 5,95 48,1%
4  - 5 Cellplast 0,20 0,031 6,452 15,1 1,2 0,174 1,94

5 -0,8 4,55 4,01 88,2%
5  - 6 Puts 0,01 1,000 0,008 0,0 1,0 0,008 0,09

6 -0,8 4,55 3,92 86,2%
6  - 7 Ute 0,040 0,1 0,00

7 -0,9 4,51 3,92 87,0%

8

0,56 RT = 9,330 21,9 21,9 ZTOT = 0,359 4,00

Bedömning av risk för kondens och fuktskador i byggnadskonstruktion

Skikt Material d �ber R = d/�ber ��� = Ri/RT*(�i - �u) Gränsskikt Temp � vs � Z = d/� � v = Zi/ZT * (vi - vu) v RF %
Enhet m W/mC m2°C/W °C °C  g/m3 x 10E-6 m2/s x 10E3 s/m  g/m3  g/m3

0 21,0 18,32 7,92 43,3%
0  - 1 Inne 0,130 0,4 0,000 0,00

1 20,6 17,90 7,92 44,3%
1  - 2 Lättbetong 0,20 0,120 1,667 4,9 3,6 0,06 2,62

2 15,7 13,37 5,31 39,7%
2  - 3 Mineralull 0,20 0,036 5,556 16,4 15,0 0,01 0,63

3 -0,7 4,58 4,68 102,1%
3  - 4 Fasadmaterial 0,01 0,600 0,013 0,0 0,5 0,02 0,75

4 -0,8 4,55 3,92 86,2%
4  - 5 Ute 0,040 0,12 0,000 0,00

5 -0,9 4,51 3,92 87,0%

0,41 RT = 7,406 21,9 ZTOT = 0,085 4,00 4,00

Tilläggsisolering med mineralull, riva tegelfasaden
Bedömning av risk för kondens och fuktskador i byggnadskonstruktion

4 Tilläggsisolering, cellplast utanför tegelfasad 
 

 

 

 

5 Tilläggsisolering, mineralull riva tegelfasad 
 

 



6 
 

Skikt Material d �ber R = d/�ber ��� = Ri/RT*(� i - �u) Gränsskikt Temp � vs � Z = d/� � v = Zi/ZT * (vi - vu) v RF %
Enhet m W/mC m2°C/W °C °C  g/m3 x 10E-6 m2/s x 10E3 s/m  g/m3  g/m3

0 21,0 18,32 7,92 43,3%
0  - 1 Inne 0,130 0,3 0,000 0,00

1 20,7 18,00 7,92 44,0%
1  - 2 Lättbetong 0,20 0,120 1,667 4,4 3,6 0,06 0,91

2 16,3 13,87 7,02 50,6%
2  - 3 Cellplast 0,20 0,031 6,452 17,0 1,2 0,17 2,83

3 -0,8 4,55 4,18 92,0%
3  - 4 Fasadmaterial 0,01 0,600 0,013 0,0 0,5 0,02 0,26

4 -0,8 4,55 3,92 86,2%
4  - 5 Ute 0,040 0,11 0,000 0,00

5 -0,9 4,51 3,92 87,0%

0,41 RT = 8,302 21,9 ZTOT = 0,245 4,00 4,00

Bedömning av risk för kondens och fuktskador i byggnadskonstruktion
Tilläggsisolering med cellplast, riva tegelfasaden

6 Tilläggsisolering, cellplast riva tegelfasad 
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1 Byte och tätning av fönster 

1.1 Excel-kalkyl med färdiga A’-priser 

Benämning Mängd Enhet A’-pris Totalt Enhet 
    
RIVNING   
Fönsterbläck 401 m 49,98 20041,98 kr 
Droppläkt 401 m 49,98 20041,98 kr 
Balkongdörr 28 st 499,8 13994,4 kr 
Fransk balkongdörr 8 st 499,8 3998,4 kr 
Fönster 1400*1300 68 st 374,85 25489,8 kr 
Fönster 1400*2000 48 st 499,8 23990,4 kr 
Fönster 900*1200 64 st 312,38 19992,32 kr 
Fönsterbåge 650*1300 64 st 149,44 9564,16 kr 
Fönsterbåge 1200*1200 116 st 199,92 23190,72 kr 
    
FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR   
Drevning min.ullsremsa 20*120 1129 m 16,87 19046,23 kr 
Foder 12*43 Fab.målat 1129 m 70,52 79617,08 kr 
Inv. smygpanel 19*150 MDF-board 364 m 101 36764 kr 
Fönsterbleck 401 m 214,86 86158,86 kr 
Fönsterbläck på balkongdörrar 29 m 214,86 6230,94 kr 
Droppbleck 150 metall 401 m 140 56140 kr 
Tröskelbleck 150 metall stålplåt 29 m 235 6815 kr 
    
STÄLLNING   

Ställning av stålrör 1600 m2 119,38 191008 kr 
    
TOTALT       642084,27 kr 

 

1.2 Bidcon-kalkyl med övriga poster, nettokalkyl 

Benämning Mängd Enhet Material Material Tid Tid Nettopris Nettopris 

Fönster/dörrar/partier/portar   (kr/enh) (kr/tot) (tim/enh) (tim/tot) (kr/enh) (kr/tot) 

Fönster 600*600 Litet 30,0 st 4 419,00 132 570 0,800 24 4 683 140 490 

Fönster 600*1200 Källare 10,0 st 5 587,00 55 870 0,750 8 5 835 58 345 

Fönster 1200*1200 Normalt 68,0 st 7 976,00 542 368 0,950 65 8 290 563 686 

Fönster 1200*1600 Stort 48,0 st 10 142,00 486 816 1,050 50 10 489 503 448 

  

Balkongdörr (Exklusive drevning) 28,0 st 9 755,00 273 140 1,400 39 10 217 286 076 
Fransk balkongdörr (Exkl. 
drevning) 8,0 st 10 416,00 83 328 1,400 11 10 878 87 024 

  

Fogmassa B 15-20 mm 902,0 m 43,66 39 381 0,080 72 70 63 194 
  



4 
 

1.3 Bidcon-kalkyl med övriga poster, slutkalkyl 
 

Projekt   
 
 

Projektkod Gåsagången 10-13 
Projektbenämning 
Medeltimkostnad 330 kr/tim
Objektsfaktor 1,00
Á-prisfaktor 
Material 1,0000
Á-prisfaktor UE 1,0000
Á-prisfaktor Arbete 1,0000
Á-prisfaktor 
Maskiner 1,0000

Nettokalkyl 
Material 1 613 473 kr
UE 0 kr
Arbete 88 790 kr
Maskiner 0 kr
Tjänstemän 
Tid 269 tim

Offerter   
Material 0 kr
UE 0 kr
Maskiner 0 kr

Omkostnadskalkyl 
Material 0 kr
UE 0 kr
Arbete 0 kr
Maskiner 0 kr
Tjänstemän 
Tid 0 tim

Totalt   
Material 1 613 473 kr
UE 0 kr
Arbete 88 790 kr
Maskiner 0 kr
Tjänstemän 0 kr
Tid 269 tim
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PROJEKT Gåsagången 10-13  

KOLLEKTIVLÖNER Nettokalkyl (inkl objtg) 269 tim Obj.faktor 1,0000
Omkostnadskalkyl
Manuellt påslag 0 tim
Summa kollektivtimmar 269 tim Medeltimkostnad 330 kr/tim

SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 88 790 kr

NETTOKOSTNADER Material (Nettokalkyl) 1 613 473 kr
Maskiner (Nettokalkyl) 0 kr
Löner tjänstemän (Nettokalkyl) 0 kr 1 613 473 kr

OMKOSTNADER Omkostnadskalkyl 0 kr
Arbetsledning 17 758 kr 20% på lönekostnaden
Maskiner div 2 691 kr 10 kr /tim
Förbrukningsmaterial 80 674 kr 5% på material
Transporter 0 kr
Bodar/container 0 kr
Avfallshantering 0 kr 101 122 kr

UE UE (Nettokalkyl) 0 kr
Mark 0 kr
Smide 0 kr
Plåtslageri 0 kr
Målning 0 kr
Mattläggning 0 kr
Kakel/Klinker 0 kr
x 0 kr 0 kr

INSTALLATIONER El 0 kr
Rör 0 kr
Vent 0 kr
Styr & regler 0 kr
Kyla 0 kr
Hiss 0 kr 0 kr

PROJEKTERING A- och K-handlingar 0 kr
Installationshandlingar 0 kr
Installationssamordnare 0 kr 0 kr

SUMMA UE/KONSULT: 0 kr

PROJEKTKOSTNAD: 1 803 385 kr
Försäkringar 0 kr
Bankgaranti 0 kr

CENTRALADM/VINST Material 10% 161 347 kr
UE/konsult 5% 0 kr
Omkostnader 10% 10 112 kr
Kollektivlöner 10% 8 879 kr

Justering 0 kr

ANBUDSSUMMA EXKL MOMS: 1 983 724 kr

ANBUDSSUMMA INKL MOMS: 2 479 655 kr

PROJEKTDATA NYCKELTAL
Bruttoarea (BTA) 0 m² 0 kr/m² 0,00 tim/m²
Bruttovolym (BTV) 0 m³ 0 kr/m³ 0,00 tim/m³
Boarea (BOA) 0 m² 0 kr/m² 0,00 tim/m²
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PROJEKT Gåsagången 10-13  

KOLLEKTIVLÖNER Nettokalkyl (inkl objtg) 269 tim Obj.faktor 1,00
Omkostnadskalkyl 0 tim
Manuellt påslag 0 tim
Summa kollektivtimmar 269 tim Medeltimkostnad 330 kr/tim

SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 88 790 kr

MATERIALKOSTNADER Material (Nettokalkyl) 1 613 473 kr
Material (Offerter) 0 kr

SUMMA MATERIAL: 1 613 473 kr

PLATSOMKOSTNADER Material (Omkostn.kalkyl) 0 kr
UE (Omkostn.kalkyl) 0 kr
Maskiner (Netto+Omk+Off) 0 kr
Tjänstemän (Netto+Omk) 0 kr Antal mån Månadskostn
Platschef 0 kr 0,0 0 kr/mån
Arbetsledare 0 kr 0,0 0 kr/mån
Entreprenadingenjör 0 kr 0,0 0 kr/mån
Resor 0 kr 0,0 0 kr/mån

SUMMA PLATSOMKOSTNADER: 0 kr

SUMMA EGET ARBETE: 1 702 263 kr

UE/INSTALLATIONER UE (Nettokalkyl) 0 kr
UE (Offerter) 0 kr

SUMMA UE: 0 kr

PROJEKTERING Mark/Geoteknik 0 kr
A-handlingar 0 kr
K-handlingar 0 kr
Installationshandlingar 0 kr
Installationssamordnare 0 kr
Kopiering 0 kr

SUMMA PROJEKTERING: 0 kr

SUMMA UE/KONSULT: 0 kr

PROJEKTKOSTNAD: 1 702 263 kr

Försäkringar 0 kr
Bankgaranti 0 kr

ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG: 1 702 263 kr

CENTRALADM/VINST Material 10% 161 347 kr
UE/Konsult 5% 0 kr
Omkostnader 10% 0 kr
Kollektivlöner 10% 8 879 kr

Justering 0 kr

ANBUDSSUMMA EXKL MOMS: 1 872 489 kr

PROJEKTDATA NYCKELTAL
Bruttoarea (BTA) 0 m² 0 kr/m² 0,00 tim/m²
Bruttovolym (BTV) 0 m³ 0 kr/m³ 0,00 tim/m³
Boarea (BOA) 0 m² 0 kr/m² 0,00 tim/m²
Antal 0 st 0 kr/st 0,00 tim/st

 

Summa Excel-kalkyl och Bidcon-kalkyl, exkl moms = 642084 + 1872489 = 2 514 573 kr 
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2 Byte av fönster, Tilläggsisolering av vind, väggar med cellplast, riva 
tegel 

2.1 Excel-kalkyl med färdiga A’-priser 

Benämning Mängd Enhet A-pris Totalt Enhet 

RIVNING 

Tegelvägg 974 m2 349,86 340763,64 kr 

Mineralull vägg 974 m2 12,5 12175 kr 

Lösull vind 815 m2 62,48 50921,2 kr 

Transportöppning råspontpanel 16 m2 49,98 799,68 kr 

Transportöppning Pappskikt 16 m2 31,24 499,84 kr 
Stuprör 70 m 62,48 4373,6 kr 
Fönsterbläck 401 m 49,98 20041,98 kr 
Droppläkt 401 m 49,98 20041,98 kr 
Entredörr 2400*2500 4 st 999,6 3998,4 kr 
Balkongdörr 28 st 499,8 13994,4 kr 
Fransk balkongdörr 8 st 499,8 3998,4 kr 
Fönster 1400*1300 68 st 374,85 25489,8 kr 
Fönster 1400*2000 48 st 499,8 23990,4 kr 
Fönster 900*1200 64 st 312,38 19992,32 kr 
Fönsterbåge 650*1300 64 st 149,44 9564,16 kr 
Fönsterbåge 1200*1200 116 st 199,92 23190,72 kr 
Balkong 16 st 3498 55968 kr 

MARKARBETEN 

Schaktning, 3m3/m 165 m 283,02 46698,3 kr 

Fyllning mot husgrund tillförd massa 195 m3 262,88 51261,6 kr 

Fyllning mot husgrund bef. massa 300 m3 110,24 33072 kr 
Dränering Ø 110 plaströr + 
makadam 165 m 304,28 50206,2 kr 

Isolering källare 100 cellplast 472 m2 165,97 78337,84 kr 

Tjälisolering 50 cellplast 83 m2 73,72 6118,76 kr 

Sockelputs 15 m2 466,52 6997,8 kr 

VÄGG 

Mineritskiva 8 fasadskiva 1193 m2 500 596500 kr 
Bleck i fasad 165 m 214,86 35451,9 kr 
Stuprör Ø 100 lackad förzinkad plåt 70 m 830,58 58140,6 kr 

ENTRE 
Entredörr 2400*2500 4 st 14734 58936 kr 
Entretak 900*1300 4 st 7117,2 28468,8 kr 
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FÖNSTER OCH BALKONGDÖRRAR 
Drevning min.ullsremsa 20*120 1129 m 16,87 19046,23 kr 
Foder 12*43 Fab.målat 1129 m 70,52 79617,08 kr 
Inv. smygpanel 19*150 MDF-board 364 m 101 36764 kr 
Fönsterbleck 401 m 214,86 86158,86 kr 
Fönsterbläck på balkongdörrar 29 m 214,86 6230,94 kr 
Droppbleck 150 metall 401 m 140 56140 kr 
Tröskelbleck 150 metall stålplåt 29 m 235 6815 kr 

BALKONG 
Balkong 1500*3000 16 st 38690 619040 kr 
Inglasning h=2700 126 m 7261 914886 kr 

TAK 

Ångspärr vind-plastfolie 0,20 900 m2 35,08 31572 kr 

Lösull 500 sprutat min.ull cellulosa 815 m2 156,88 127857,2 kr 

Transportöppning råspontpanel 22 16 m2 170,35 2725,6 kr 

Transportöppning takpapp 16 m2 198,22 3171,52 kr 

STÄLLNING 

Ställning av stålrör 1600 m2 119,38 191008 kr 

Väderskydd fasad 1600 m2 38,43 61488 kr 

TOTALT 3922513,8 kr 
 

2.2 Bidcon-kalkyl med övriga poster, nettokalkyl 
 

Benämning Mängd Enhet Material Material Tid Tid Nettopris Nettopris 

Fönster/dörrar/partier/portar   (kr/enh) (kr/tot) (tim/enh) (tim/tot) (kr/enh) (kr/tot) 

Fönster 600*600 Litet 30,0 st 4 419,00 132 570 0,800 24 4 683 140 490 

Fönster 600*1200 Källare 10,0 st 5 587,00 55 870 0,750 8 5 835 58 345 

Fönster 1200*1200 Normalt 68,0 st 7 976,00 542 368 0,950 65 8 290 563 686 

Fönster 1200*1600 Stort 48,0 st 10 142,00 486 816 1,050 50 10 489 503 448 

  

Balkongdörr (Exklusive drevning) 28,0 st 9 755,00 273 140 1,400 39 10 217 286 076 
Fransk balkongdörr (Exkl. 
drevning) 8,0 st 10 416,00 83 328 1,400 11 10 878 87 024 

  
Fönsterbänk, marmor 20*150 
inmuras 392,0 m 160,00 62 720 0,600 235 358 140 336 

Fogmassa B 15-20 mm 902,0 m 43,66 39 381 0,080 72 70 63 194 
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2.3 Bidcon-kalkyl med övriga poster, slutkalkyl 

Projekt   
 
 

Projektkod 
Gåsagången 10-
13 

Projektbenämning 
Medeltimkostnad 330 kr/tim
Objektsfaktor 1,00
Á-prisfaktor 
Material 1,0000
Á-prisfaktor UE 1,0000
Á-prisfaktor Arbete 1,0000
Á-prisfaktor 
Maskiner 1,0000

Nettokalkyl 
Material 2 014 214 kr
UE 0 kr
Arbete 316 031 kr
Maskiner 0 kr
Tjänstemän 
Tid 958 tim

Offerter   
Material 0 kr
UE 0 kr
Maskiner 0 kr

Omkostnadskalkyl 
Material 0 kr
UE 0 kr
Arbete 0 kr
Maskiner 0 kr
Tjänstemän 
Tid 0 tim

Totalt   
Material 2 014 214 kr
UE 0 kr
Arbete 316 031 kr
Maskiner 0 kr
Tjänstemän 0 kr
Tid 958 tim
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PROJEKT Gåsagången 10-13  

KOLLEKTIVLÖNER Nettokalkyl (inkl objtg) 958 tim Obj.faktor 1,0000
Omkostnadskalkyl
Manuellt påslag 0 tim
Summa kollektivtimmar 958 tim Medeltimkostnad 330 kr/tim

SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 316 031 kr

NETTOKOSTNADER Material (Nettokalkyl) 2 014 214 kr
Maskiner (Nettokalkyl) 0 kr
Löner tjänstemän (Nettokalkyl) 0 kr 2 014 214 kr

OMKOSTNADER Omkostnadskalkyl 0 kr
Arbetsledning 63 206 kr 20% på lönekostnaden
Maskiner div 9 577 kr 10 kr /tim
Förbrukningsmaterial 100 711 kr 5% på material
Transporter 0 kr
Bodar/container 0 kr
Avfallshantering 0 kr 173 494 kr

UE UE (Nettokalkyl) 0 kr
Mark 0 kr
Smide 0 kr
Plåtslageri 0 kr
Målning 0 kr
Mattläggning 0 kr
Kakel/Klinker 0 kr
x 0 kr 0 kr

INSTALLATIONER El 0 kr
Rör 0 kr
Vent 0 kr
Styr & regler 0 kr
Kyla 0 kr
Hiss 0 kr 0 kr

PROJEKTERING A- och K-handlingar 0 kr
Installationshandlingar 0 kr
Installationssamordnare 0 kr 0 kr

SUMMA UE/KONSULT: 0 kr

PROJEKTKOSTNAD: 2 503 739 kr
Försäkringar 0 kr
Bankgaranti 0 kr

CENTRALADM/VINST Material 10% 201 421 kr
UE/konsult 5% 0 kr
Omkostnader 10% 17 349 kr
Kollektivlöner 10% 31 603 kr

Justering 0 kr

ANBUDSSUMMA EXKL MOMS: 2 754 113 kr

ANBUDSSUMMA INKL MOMS: 3 442 641 kr

PROJEKTDATA NYCKELTAL
Bruttoarea (BTA) 0 m² 0 kr/m² 0,00 tim/m²
Bruttovolym (BTV) 0 m³ 0 kr/m³ 0,00 tim/m³
Boarea (BOA) 0 m² 0 kr/m² 0,00 tim/m²
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Summa Excel-kalkyl och Bidcon-kalkyl, exkl moms = 3 922 514 + 2 563 270 =6 485 784 kr 

PROJEKT Gåsagången 10-13  

KOLLEKTIVLÖNER Nettokalkyl (inkl objtg) 958 tim Obj.faktor 1,00
Omkostnadskalkyl 0 tim
Manuellt påslag 0 tim
Summa kollektivtimmar 958 tim Medeltimkostnad 330 kr/tim

SUMMA KOLLEKTIVLÖNER: 316 031 kr

MATERIALKOSTNADER Material (Nettokalkyl) 2 014 214 kr
Material (Offerter) 0 kr

SUMMA MATERIAL: 2 014 214 kr

PLATSOMKOSTNADER Material (Omkostn.kalkyl) 0 kr
UE (Omkostn.kalkyl) 0 kr
Maskiner (Netto+Omk+Off) 0 kr
Tjänstemän (Netto+Omk) 0 kr Antal mån Månadskostn
Platschef 0 kr 0,0 0 kr/mån
Arbetsledare 0 kr 0,0 0 kr/mån
Entreprenadingenjör 0 kr 0,0 0 kr/mån
Resor 0 kr 0,0 0 kr/mån

SUMMA PLATSOMKOSTNADER: 0 kr

SUMMA EGET ARBETE: 2 330 245 kr

UE/INSTALLATIONER UE (Nettokalkyl) 0 kr
UE (Offerter) 0 kr

SUMMA UE: 0 kr

PROJEKTERING Mark/Geoteknik 0 kr
A-handlingar 0 kr
K-handlingar 0 kr
Installationshandlingar 0 kr
Installationssamordnare 0 kr
Kopiering 0 kr

SUMMA PROJEKTERING: 0 kr

SUMMA UE/KONSULT: 0 kr

PROJEKTKOSTNAD: 2 330 245 kr

Försäkringar 0 kr
Bankgaranti 0 kr

ANBUDSSUMMA FÖRE PÅSLAG: 2 330 245 kr

CENTRALADM/VINST Material 10% 201 421 kr
UE/Konsult 5% 0 kr
Omkostnader 10% 0 kr
Kollektivlöner 10% 31 603 kr

Justering 0 kr

ANBUDSSUMMA EXKL MOMS: 2 563 270 kr

PROJEKTDATA NYCKELTAL
Bruttoarea (BTA) 0 m² 0 kr/m² 0,00 tim/m²
Bruttovolym (BTV) 0 m³ 0 kr/m³ 0,00 tim/m³
Boarea (BOA) 0 m² 0 kr/m² 0,00 tim/m²
Antal 0 st 0 kr/st 0,00 tim/st
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