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Sammanfattning 
Med hänsyn till klimatkrisen har Europakommissionen tagit fram ”Den 

europeiska gröna given”, som är ett åtgärdspaket för hur Europa ska bli den 

första världsdelen som är helt klimatneutral år 2050. Inom bygg- och 

fastighetssektorn är det hela 74% av all energianvändning som går åt till 

uppvärmning. Valet av uppvärmningssystem och att återvinna frånluften blir av 

allt större betydelse för att klara av de klimatmål som ställs. 

Renoveringsbehovet av bostäder byggda i det så kallade miljonprogrammet är 

omfattande. Nu när det är dags att renovera byggnaderna är det viktigt att se över 

möjligheterna till att energieffektivisera och på så sätt minska den slutliga 

energianvändningen. Syftet med arbetet är att utvärdera två olika 

ventilationssystem och dess lönsamhet i samband med renovering av en fastighet 

i Ljungby. Systemen som ska jämföras är ett system med närvarostyrda FTX-

lägenhetsaggregat och ett system med frånluftsvärmepump.  Målet är 

att presentera ett resultat kring vilket ventilationssystem som leder till den största 

energi- och kostnadsbesparingen gentemot det befintliga ventilationssystemet i 

fastigheten.  

Studien kommer att utföras dels som en litteraturundersökning där tidigare 

liknande undersökningar och litteratur inom området kommer att användas, dels 

som en fallstudie med energi- och livscykelkostnadsberäkningar.   

Resultatet visar att enligt projektering bör ventilationssystemet med 

närvarostyrda FTX-lägenhetsaggregat i var lägenhet generera lägst 

primärenergital. Livscykelkostnadsanalysen visade att det mest ekonomiskt 

lönsamma ventilationssystemet är det med FTX-lägenhetsaggregat. Resultatet 

visade även att projekterat och beräknad genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient kan variera markant. Sammanfattningsvis är det 

bästa valet FTX-lägenhetsaggregat med närvarostyrning. Systemet 

förbrukar mindre energi än FVP-systemet, samtidigt som man frångår beroende 

av elektrisk energi.   

 

Nyckelord: Ventilationssystem, FTX, lägenhetsaggregat, FVP, 

livscykelkostnadsanalys, energiberäkning  

 

 

 



 

 

Summary 
In consideration of the climate crisis the European Commission has developed 

“The European Green Issue”, which is an action package for how Europe will 

become the first continent to be climate neutral by 2050.  

In the construction and real estate sector, as much as 74% of all energy is used 

for space heating. The choice of heating system and to add heat recovery is 

becoming increasingly important to reach the climate goals.  

The need for renovation of homes built in the so-called million program is 

extensive. Now that it is time to renovate the buildings, it is important to review 

the possibilities for energy efficiency and thus reduce the final energy use. The 

purpose of the work is to evaluate two different ventilation systems and their 

profitability in connection with the renovation of a property in Ljungby. The 

systems to be compared are a system with presence controlled FTX apartment 

units and a system with an exhaust air heat pump. The goal is to present a result 

about which ventilation system leads to the largest energy and cost savings 

compared to the existing ventilation system in the property. 

The study will be carried out partly as a literature study where previously similar 

studies and literature in the field will be used, and partly as a case study with 

energy and life cycle cost calculations. 

The results show that according to design, the ventilation system with presence-

controlled FTX-apartment units in each apartment should generate the lowest 

primary energy. The life cycle cost analysis showed that the most economically 

profitable ventilation system is the one with FTX-apartment units. The results 

also showed that projected and calculated average heat transfer coefficient can 

vary markedly. In summary, the best choice is FTX-apartment units with 

presence control. The system consumes less energy than the system with exhaust 

air heat pumps, while eliminating dependence on electrical energy. 

 

Keywords: Ventilation system, FTX ventilation, apartment units, exhaust air heat 

pump, life cycle cost analysis, energy calculation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
The choice of heating system and to add heat recovery is becoming increasingly 

important in order to meet the climate goals. The need for renovation of homes 

built in the so-called million program is extensive. The purpose of the work is to 

evaluate two different ventilation systems and its profitability in connection with 

the renovation of a property in Ljungby. The systems to be compared are a 

system with presence-controlled FTX-apartment units and a system with exhaust 

air heat pumps. The goal is to present a result about which ventilation system 

leads to the largest energy and cost savings compared to the existing ventilation 

system in the property. 
 

The results show that the ventilation system with presence-controlled FTX- 

apartment units in each apartment should generate the lowest primary energy. 

The life cycle cost analysis showed that the most economically profitable 

ventilation system is with FTX apartment units. The results also showed that 

projected and calculated average heat transfer coefficient can vary markedly. In 

summary, the best choice is FTX apartment units with presence control. The 

system consumes less energy than the FVP system, while avoiding dependence 

on electrical energy. 

 

Keywords: Ventilation system, FTX, apartment units, exhaust air heat pumps, 

life cycle cost analysis, energy calculation  
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Ordlista, begrepp och förkortningar 
Atemp =

 Den golvyta i byggnaden som värms upp till mer än 10℃ 

Aom = Byggnadens omslutande area 

Um = Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 

LCC = Life cycle cost (på engelska) eller Livscykelkostnadsanalys (på svenska) 

S-system: Självdragsventilation 

F-system: Frånluftsventilation utan värmeåtervinning 

FVP-system: Frånluftsventilation där värmen i luften återvinns och utnyttjas för 

uppvärmning mha frånluftsvärmepump 

FTX-system: Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Den 

uppvärmda frånluften förvärmer den kalla inkommande friskluften/tilluften 

genom en värmeväxlare. 

FVP: Förkortning för frånluftsvärmepump. 

Lägenhetsaggregat: Ett aggregat som monteras direkt i lägenheten.  

Klimatskal/klimatskärm: De delar av byggnaden som gränsar mot den yttre 

omgivningen. 

Köldbrygga: En konstruktionsdetalj i en byggnad som har större 

värmeledningsförmåga än de övriga delarna av byggnaden. 
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1. Introduktion 
Med hänsyn till klimatkrisen har Europakommissionen tagit fram ”Den 

europeiska gröna given”, som är ett åtgärdspaket för hur Europa ska bli den 

första världsdelen som är helt klimatneutral år 2050. I åtgärdspaketet återfinns en 

rad sektorer som behöver åtgärdas, samt en plan för hur detta ska göras - 

däribland återfinns att byggnader ska bli energieffektivare. [1] 

I Sverige har man vidtagit åtgärder genom en ny klimatlag som trädde i kraft 1 

januari 2018. Denna innebär att Sveriges utsläpp från och med år 2045 ska vara 

netto noll. Sedan 1990 har Sveriges territoriella utsläpp minskad med 29%. För 

att kunna nå netto noll 2045 behöver minskningstakten från och med 2019 vara 

mellan 6 – 10% årligen. Minskningstakten är ett genomsnitt, och gränsen kan nås 

även om minskningen ökar mer successivt under den senare perioden. [2] 

I Sverige står bostäder- och servicesektorn för 40% av Sveriges totala 

energianvändning och år 2018 uppgick den till 147 TWh. Sektorn består av 

hushåll, offentlig verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, 

fiske och bygg, där hushåll och lokaler utgör hela 90% av energianvändningen. 

Över hälften av energianvändningen i sektorn gick till uppvärmning och 

tappvarmvatten. [3] 

 

Under de senaste decennierna har tillförd energi för uppvärmning och 

tappvarmvatten minskat av flera anledningar. Sedan 1970 har 

energianvändningen från oljeprodukter minskat med 90% i sektorn, och detta till 

största del på grund av att den ersatt med värmepumpar och fjärrvärme. Inom 

bygg- och fastighetssektorn är det hela 74% av all energianvändning som går åt 

till uppvärmning. Valet av uppvärmningssystem och att återvinna frånluften blir 

av allt större betydelse för att klara av de klimatmål som ställs. [4] [5] 

 

1.1 Bakgrund till Projekt Uven 1  

Renoveringsbehovet av bostäder byggda i det så kallade miljonprogrammet är 

omfattande. Nu när det är dags att renovera byggnaderna är det viktigt att se över 

möjligheterna till att energieffektivisera och på så sätt minska den slutliga 

energianvändningen. Ljungbybostäder utförde i juni 2020 en energikartläggning 

över fastigheten Uven 1. Detta för att på ett smidigt sätt kunna integrera 

energifrågan i sin årliga underhållningsplan och för att kunna utföra 

kostnadseffektiva energirenoveringar på ett helt nytt sätt än tidigare. 

 

Under 2019 utökade Ljungbybostäder sitt affärssystem med en 

energiuppföljningsmodul, Vitec Energiuppföljning. Syftet med modulen och 

energikartläggningen är att kunna analysera energiförbrukningen i fastigheten 

och på ett enkelt sätt kunna prioritera olika energiåtgärder, dels där fastigheten 



 

2 
 

har ett högt primärenergital och där det finns potential för energieffektivisering. 

Vitec Energiuppföljning och energikartläggningen kommer att ligga till grund 

för alla framtida energieffektiviseringar av fastigheten. [6]  

 

1.1.1 Fastighetens uppbyggnad och systemlösning 

Kvarteret Uven 1 består av både flerbostadshus och marklägenheter, och 

undersökningen kommer utgå från flerbostadshuset beläget på Ågårdsvägen 44 – 

48. Ågårdsvägen 44 – 48 består av ett flerbostadshus byggt 1970 med tre 

trappuppgångar och tre våningar vardera. Totalt utgör de tre trappuppgångarna 

18 lägenheter och en Atemp på 1849,5 m2 inklusive trapphus och källare. 

Lägenheterna enskilt utgör en boarea på 1495 m2. Figur 1 visar ett foto på 

kvarteret Uven 1 (taget från taket på Ågårdsvägen 44 – 48) och Figur 2 visar ett 

foto av Ågårdsvägen 44 – 48. [7] 

 

 
Figur 1. Foto över kvarteret Uven1 där marklägenheterna ses ned till vänster. 
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Figur 2. Byggnaden belägen på Ågårdsvägen 44 - 48. 

Uppvärmningssystemet består av 100% fjärrvärme, med en gemensam 

undercentral för både flerbostadshusen och marklägenheterna. Undercentralen är 

belägen på adressen Ågårdsvägen 48. Ventilationssystemet i flerbostadshuset är 

frånluft med tryck- och temperaturreglering. Det innebär att fläkten är tryck- och 

temperaturstyrd och minskar flödet vid låg utomhustemperatur. Det reglerar även 

flödet när man öppnar ett spjäll ovanför spisen [8]. 

År 2014 installerades en solcellsanläggning på Ågårdsvägen 44 – 48. 

Anläggningen har en totaleffekt på 20kW och består av 80 takmonterade paneler. 

Sedan uppstart har den i snitt producerat 17 000 kWh/år. [6] 

Solcellsanläggningen förser hela kvarteret Uven 1 med fastighetsel, där var 

byggnad beräknas bli försedd med 1 000 kWh/år [8].  

 

1.1.2 Utförd energideklaration 

Energideklaration för Ågårdsvägen 44 – 48 gjordes i september 2020. 

Byggnaden fick energiklassning E med ett primärenergital på 121 kWh/m2 och 

år. I energideklarationen togs även 20% kulvertförluster i området i beaktning 

[8]. I Tabell 1 ses en sammanfattning av data i energideklarationen. 

Energideklarationen i sin helhet kan ses i Bilaga 1. 
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Tabell 1. Sammanfattning av energideklarationen för Ågårdsvägen 44 - 48. 

Ågårdsvägen 44 - 48   

BOA, lägenheter 1 495  m2 

Atemp, lägenheter inkl. 

trapphus och källare 

1849,5 m2 

Uppvärmningsenergi  177 454 kWh/år 

Energi för tappvarmvatten 33 637 kWh/år 

Fastighetsel 8 000 kWh/år 

Hushållsel 54 000  kWh/år 

Solcellsarea  136 m2 

Primärenergital 121 kWh/m2 

och år 

 

1.2 Syfte och mål  

Syftet med arbetet är att utvärdera två olika ventilationssystem och dess 

lönsamhet i samband med renovering av en fastighet i Ljungby. Systemen som 

ska jämföras är ett system med närvarostyrda FTX-lägenhetsaggregat och ett 

system med frånluftsvärmepump. Lönsamheten ska utvärderas både rörande 

energi och kostnad, och ventilationssystemen ska jämföras dessa emellan. 

Arbetet ska fungera som underlag till framtida beslut om renovering och som 

undersökning på området.  

 

Målet är att presentera ett resultat kring vilket ventilationssystem som leder till 

den största energi- och kostnadsbesparingen gentemot det befintliga 

ventilationssystemet i fastigheten. 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat i den mån att inga egna mätningar kommer att utföras. 

Beräkningarna i TMF kommer att utföras av certifierad energiexpert.  
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2. Teori 
I detta kapitel beskrivs den relevanta teorin som krävs för att få en underliggande 

teoretisk genomgång för att kunna förstå genomförandet av undersökningen och 

dess resultatet och diskussioner kring dessa. 

 

2.1 Byggnadens energibalans  

För att kunna bedriva någon form av verksamhet i en byggnad krävs det att man 

använder energi. Energianvändningen kan exempelvis gå till elektricitet eller 

värme. På grund av både ekonomiska- och miljömässiga skäl bör den köpta 

energin hållas på en så låg nivå som möjligt. För att kunna beräkna hur mycket 

energi man kommer behöva köpa, behöver man förstå hur energi tillförs och 

bortförs i en byggnad. Balansen mellan tillförd och bortfördenergi kallas för 

byggnadens energibalans. Byggnaden i sig kan ses som ett system, där 

energiflöden passerar. Byggnadens energibalans beskriver hur mycket energi 

som tillförs till byggnaden, samt vilken energi som avges i form av förluster. Det 

som bestämmer de olika energiflödenas storlek är främst det yttre klimatet, vad 

för verksamhet som bedrivs, byggnadens egenskaper och de krav på 

inomhusmiljö som finns. [9] [10] 

 

2.1.1 Tillförd och bortförd energi i en byggnad 

Den tillförda energin i en byggnad omfattas främst av den energin som tillförs 

byggnaden för uppvärmning, varmvattenberedning samt energitillskottet från 

apparater, personvärme, belysning och solinstrålning. Hur stor andel var 

energiflöde utgör beror på olika faktorer som byggnadens utformning, typ av 

verksamhet osv. [9] 

 

Bortförd energi är oftast energi som läcker ut i form av systemförluster. Dessa 

kan exempelvis vara VVC-förluster, energiförluster i form av luftläckage, 

ventilationsförluster och transmissionsförluster genom byggnadens klimatskal. I 

en lågenergibyggnad är fortfarande tillförd och bortförd energi i balans, däremot 

limiteras förlusterna. Genom mindre förluster behöver mindre energi tillföras. [9] 

 

Studier visar att vid simulering av byggnaders energibalans varierar den slutliga 

energianvändningen mellan 13 – 43% beroende på parametrar som rör 

hushållsutrustning och tekniska installationer. Resultatet varierade då man 

använde sig av angivna referensvärden samt då man varierade, kombinerade och 

antog ingångsparametrar. Studien visade att då man använde sig av 

lågenergilampor och energieffektivare hushållsutrustning ökade energibehovet 

från fjärrvärmesystemet, och tvärtom. Studien visade vikten av att ha lämpliga 

ingångsparametrar då man ska simulera och beräkna byggnadens energibalans 
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eftersom detta skiljer sig mycket åt beroende på vad för nivå hushållstekniken 

håller, i många fall var energibehovet från fjärrvärmenätet både högt under- och 

överskattat. Eftersom uppvärmningssystemet är det mest energikrävande 

systemet under en byggnads livstid är det viktigt att vara noggrann i sina 

beräkningar och ta hänsyn till ingångsparametrarna. [11] 

 

2.2 Boverkets krav vid renovering 

I december 2002 trädde EU-parlamentets direktiv om byggnaders 

energiprestanda i kraft. Direktivet syftar till att gynna en förbättrad 

energiprestanda samtidigt som kraven om inomhusklimat och 

kostnadseffektivitet tas hänsyn till. I Sverige har direktivet implementerats i form 

av införande av energideklarationer för byggnader, förändringar i det svenska 

byggregelverket samt genom informationsarbete genom bland annat 

energirådgivare. [12] 

 

Lagen om energideklarationen samt plan- och bygglagen har båda två 

förordningar kopplade till sig, och dessa i sin tur Boverkets föreskrifter. 

Föreskriften kring plan- och bygglagen är Boverkets byggregler (BBR), och 

föreskriften kring lagen om energideklarationen är dels BED och BEN. De krav 

som finns kring energihushållning regleras i BBR och styrs av plan- och 

bygglagen. I BBR finns angivna krav kring byggnaders energianvändning och 

värmeisolering. [13]  

 

I BBR ställs övergripande krav kring byggnaders energihushållning, som i det 

stora hela innebär att en byggnad inte får förbruka mer än ett visst antal 

kilowattimmar per kvadratmeter och år. Kraven innebär att byggnader ska 

planeras och designas så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, samt effektiv användning av el, värme och 

kylning. I BBR specificeras de maxgränser som finns kring hur mycket 

installerad eleffekt som får användas till tappvarmvatten och uppvärmning, 

värmeisolering regleras genom högsta tillåtna värmegenomgångkoefficient och 

krav ställs på högsta tillåtna primärenergital byggnaden får använda. Det finns 

också krav på att hushållningen främst ska ske i form av elektrisk energi. [13] 

[14] 

 

Då nya hus byggs eller befintliga renoveras måste Boverkets byggregler (BBR) 

följas. Kraven i BBR skiljer sig något vid nybyggnation och vid ombyggnad, 

tillbyggnad samt ändring av byggnad. Om man i ändring av byggnad inte når 

nybyggnadskraven kring exempelvis U-värde, finns det riktvärden man måste 

följa. Däremot gäller kraven om att energianvändningen ska begränsas även vid 
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ändring. BBR uppdateras löpande och i denna stund är BBR 29 gällande sedan 1 

september 2020. [15] 

 

2.2.1 Primärenergital och viktningsfaktorer 

Primärenergital är ett mått på en byggnads energiprestanda och det utgår från 

den levererade energin till byggnaden. Primärenergitalet utgår från den 

levererade energin till byggnaden, där varje energibärare (fjärrvärme, el, fossil 

olja, biobränsle) har en viktningsfaktor. Vid beräkning av primärenergitalet 

korrigeras den levererade energin med den geografiska justeringsfaktorn, som är 

specifik för byggnadens geografiska position. Sedan multipliceras energin för 

var energibärare med respektive viktningsfaktor och summeras. Summan 

divideras sedan med byggnadens Atemp och på detta sätt ges primärenergitalet 

enheten kWh/m2 och år. Förenklat innebär detta hur mycket energi som 

förbrukas per uppvärmd kvadratmeter i en specifik byggnad var år. I Tabell 2 

kan viktningsfaktorn för var energibärare utläsas.  [16] [17] 

 
Tabell 2. Viktningsfaktorn för var energibärare. [17] 

Energibärare Viktningsfaktor 

El 1,8 

Fjärrvärme 0,7 

Fjärrkyla 0,6 

Fasta, flytande och gasformiga 

biobränslen 

0,6 

Fossil olja 1,8 

Fossil gas 1,8 

 

 

 

2.2.2 Kraven på eluppvärmd byggnad 

I BBR regleras hur mycket installerad eleffekt som får användas till 

uppvärmning. Regleringen syftar till att främja att särskilt hushålla med elektrisk 

energi. Den installerade eleffekten för uppvärmning definieras som den 

maximala eleffekt som kan upptas av elektriska apparater för uppvärmning och 

tappvarmvattenproduktion. Kraven omfattar även avfrostning av 

ventilationsaggregat samt anordning för uppvärmning. Klimatet över landet 

skiljer sig åt, därför skiljer sig även effektkravet åt mellan landets kommuner. 

Effektkravet tillåts även variera något beroende på byggnadens storlek. Större 
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byggnader tillåts ha en högre installerad eleffekt medan byggnader mindre än 50 

m2 är helt undantagna från kravet. [18] 

 

En byggnad räknas som eluppvärmd då uppvärmningssystemet drivs av elektrisk 

energi och där den installerade eleffekten är större än 10 W/m2. Kraven gäller då 

exempelvis på luftvärmepump, vattenburen elvärme, elektrisk golvvärme, 

luftburen elvärme och dylikt. För att reglera detta finns även en NNE-standard 

framtagen av Energimyndigheten i samråd med Boverket, som ska gälla vid 

renovering från och med år 2021, se Tabell 3. [19] 

 
Tabell 3. NNE-krav fr.o.m 2021.  

Klimatzon I II III 

Bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme 

Byggnadens specifika energianvändning [kwh per m2 

Atemp och år] 

105 90 75 

Bostäder med elvärme 

Byggnadens specifika energianvändning [kwh per m2 

Atemp och år] 

70 55 40 

 

2.2.3 Energideklaration 

En energideklaration är ett dokument där uppgifter om en byggnads 

energianvändning dokumenteras. Energideklarationen är till för den som ska 

köpa eller hyra en bostad, då deras energideklarationer kan jämföras med 

varandra. Byggnadsägaren kan genom energideklarationen få en tydlig överblick 

kring energianvändningen och inomhusmiljön i den byggnaden. Med hjälp av 

energideklarationen kan man även enklare se på vilket sätt man kan använda 

mindre energi, men samtidigt behålla en god inomhusmiljö. [20] 

Det finns krav på vilka byggnader som ska inneha en energideklaration. Dessa är 

exempelvis: 

• Byggnader med en golvarea över 250 m2 och som ofta besöks av 

allmänheten. 

• Byggnader som upplåts med nyttjanderätt. Nyttjanderätt innebär att man har 

rätt att använda en egendom som ägs av någon annan. 

• Nybyggnader eller byggnader som ska säljas. 
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Vidare finns det även bestämmelser om vilka byggnader som inte behöver ha en 

energideklaration upprättad. Exempelvis byggnader mindre än 50 m2, industri- 

och verkstadslokaler och byggnader som används mindre än fyra månader om 

året.  

 

Energideklarationen är giltig i 10 år, därefter är det ägaren av byggnader som är 

skyldig att se till att en ny upprättas. Ägare av egnahem behöver oftast inte 

upprätta en energideklaration förrän byggnaden ska säljas. Energideklarationen 

ska utföras av en certifierad energiexpert, på uppdrag av ägaren. Då 

energiexperten lagt in alla uppgifter i energideklarationen och den är färdig, kan 

den hämtas i Boverkets register för energideklarationer. [20] 

 

2.2.3.1 Energideklarationens innehåll och energiklassning  

Energideklarationen ska innehålla uppgifter om bland annat den uppvärmda 

arean i huset (Atemp), energianvändningen för uppvärmning, tappvarmvatten, 

komfortkyla och fastighetselen, energiåtgärder för att minska 

energianvändningen om energiexperten förslagit sådana samt byggnadens 

radonvärde om en sådan mätning är utförd. Utöver detta innehåller deklarationen 

uppgifter om vad för värmesystem som används och vilket ventilationssystem 

som finns. [21] 

 

I energideklarationen klassas sedan byggnaden med en energiklassning från A – 

F. A står för den lägsta energianvändningen och F för den högsta. Boverkets krav 

vid nybyggnation av flerbostadshus är att byggnaden ska ha högst 

energiklassning C. Energiklassningen baseras på vad byggnaden har för 

primärenergital. [21] 

 

2.2.4 Beräkningsprogrammet TMF energi 

Med anledning av Boverkets krav på energihushållning har 

beräkningshjälpmedlet TMF energi utvecklats. RISE (Research Institutes of 

Sweden) har på uppdrag av TMF (Trä och möbelföretagen) utvecklat 

beräkningsprogrammet som hjälper till att projektera, beräkna och verifiera 

energianvändningen enligt BBR. TMF finns i två versioner, en version för 

småhus och en version för flerbostadshus. Båda versioner är anpassade för nu 

gällande version av BBR:s BEN och BED och båda kräver licens och utbildning 

för att användas. Programmet kan användas i projekteringssyfte för att få en 

uppfattning om byggnadens energianvändning, dels användas efter byggnadens 

upprättande för att få en korrekt energianvändning. För att utföra beräkningarna 

krävs insamlade data kring byggnaden och dess energisystem, och det 

huvudsakliga resultatet byggnadens energiprestanda anges som primärenergital. 

[22] 
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2.2.5 Livscykelanalys 

En livscykelanalys är ett av flertal verktyg som används för att kunna bedöma 

miljöpåverkan bland annat. Syftet med att utföra en livscykelanalys utöver att få 

en uppfattning om miljöpåverkan, är även att få en uppfattning om de 

resursflöden som finns. Vetskapen om de resursflöden som finns gör att man på 

ett enklare sätt kan se vad som kan göras för att minska miljöpåverkan. [23] 

 

En livscykelanalys av användandet av betong och trä i uppförandet av ett 

flerbostadshus gjordes 2019 i Växjö. Där analyserade man hela energi- och 

materialflödet under hela byggnadens livstid. Studien visade att byggsystem i trä 

resulterar i lägre primärenergianvändning både under materialproduktionen och 

under produktionen, samtidigt som den bidrar med biomassarester. För både 

byggsystemen i trä och betong var det fossila bränslen som dominerade under 

materialproduktionen, däremot var andelen lägre för trämaterialet. 

Primärenergianvändningen under den primära livscykelfasen (drifttiden) visade 

sig vara högst beroende av valet av värmeförsörjning, energiprestanda och 

byggnadens livslängd. Resultatet av studien visade att kombinationen av 

energiförsörjningssystemet under driftsfasen och byggmaterialet är mycket 

viktigt för att uppnå en lägre primärenergianvändning. [24]  

En livscykelanalys är ofta breda och generella analyser, och görs inte ofta på 

lokal nivå. Utöver livscykelanalyser, som analyserar miljöpåverkan, återfinns en 

rad olika analyser. En analys som ofta utförs i samband med beslut om inköp är 

livscykelkostnadsanalysen som är ekonomisk analys. [23] 

 

2.2.5.1 Livscykelkostnadsanalys 

LCC är en förkortning för Life Cycle Cost, och LCC-analysen är en ekonomisk 

analysmetod. Livscykelkostnaden är totalkostnaden för utrustningen under hela 

dess livslängd, och denna inkluderar då investeringskostnader samt drift- och 

underhållskostnader. Vid inköp av just ny teknik är ofta en LCC-analys viktig 

vid upphandlingen eftersom teknikens energikostnader under dess livstid ofta är 

betydligt högre än investeringspriset. [25] 

 

Det är svårt att veta precis hur drift- och underhållskostnaderna kommer se ut, de 

varierar mest troligt från år till år. Därför antar man i regel att drift- och 

underhållskostnaderna är lika var år. De viktigaste faktorerna då man ska 

beräkna en produkts livscykelkostnad är energikostnaderna under produktens 

livslängd, investeringskostnaden samt underhållskostnader. [25] 

 

2.2.5.2 Nyttjandetid och kalkylränta 

I livscykelkostnadsanalysen tas kalkylränta och nyttjandetid i beaktning. 

Nyttjandetiden är den tiden som produkten eller tjänsten förväntas kunna nyttjas, 
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och därmed ger löpande kostnader större påverkan på en längre nyttjandetid än 

en kortare, där investeringskostnaden i stället får den centrala rollen. [26] 

 

Kalkylräntan används för att kunna bestämma nuvärdet på en kostnad, som 

förväntas uppstå en viss tid efter investeringens startpunkt. Beställaren får själv 

avgöra hur mycket den framtida kostnaden är värd i dagsläget, och får då 

antingen höja eller sänka kalkylräntan. Löpande utgifter så som underhåll, 

förbrukningsartiklar och personal påverkas alltså av kalkylräntan men kostnader 

som sker direkt vid investering påverkas inte. [26]  

 

2.3 Ventilation 

Vi spenderar mer än 85% av vår tid inomhus, vilket ställer höga krav på 

inomhusklimatet. Enligt Folkhälsomyndigheten kan det utgöra en skada för 

människors hälsa att vistas i utrymmen med fukt- och mögelproblematik under 

en längre tid, och de helt avgörande faktorerna är luftmängd, luftkvalitet och 

inomhustemperatur. I BBR ställs krav på luftkvaliteten i byggnader, kraven är 

utformade så att en god luftkvalitet säkerställs samtidigt som 

energianvändningen ska hållas så låg som möjligt.  

 

Kravet för ventilationsflöde är 0,35 l/s*m2 enligt BBR 29, och innebär att 

tillflödet av friskluft måste vara minst så stor. Vid frånvaro, det vill säga då 

byggnaden är tom, behöver luftflödet endast vara så stort som 0,10 l/s*m2 [8]. 

Detta styrs i regel av koldioxidgivare som ökar luftflödet då koldioxidhalten når 

en viss nivå. Det kan även styras genom fuktgivare, som ökar luftflödet då luften 

når en viss fukthalt.  Eftersom bostäder byggs tätare med mindre luftläckage 

idag, för att säkerställa att Boverkets krav nås, ställs allt högre krav på 

ventilationen. Tätare bostäder i kombination med högre användning av 

tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskin ökar fuktbelastningen inomhus. 

Byggnaden utsätts konstant för fukt, både inifrån och utifrån. Fasaden utsätts för 

regn och snö, men fuktproblematiken är oftast ett resultat av för hög fukthalt 

inomhus. [27] [28] [29] 

 

2.3.1 OVK 

För att säkerställa att inomhusklimatet är tillfredsställande och att 

ventilationssystemet fungerar på det sätt som det är avsett att göra finns det i 

plan-och bygglagen bestämmelser om OVK. OVK står för obligatorisk 

funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader. Kontrollen måste utföras av 

en certifierad kontrollant, och för många byggnader finns bestämmelser om att 

en OVK måste utföras vid specifika tidpunkter. Målet med att utföra OVK är att 

säkerställa att människan inte utsätts för farliga luftföroreningar, radonhalter 

eller ljudnivåer. [30] 
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Radonrelaterade frågor har relativt nyligen getts mer uppmärksamhet i samband 

med att byggnader byggs med mål om lägre och lägre energiförbrukning. Radon 

är en gas som kommer från marken. Gasen sipprar ur marken och tränger igenom 

byggnadens klimatskal och samlas i inomhusluften som sedan andas in av de 

människor som bor där. Då byggnader byggs med lägre energiförbrukning krävs 

det att byggnadsdelarna har lägre värmegenomgångskoefficient och högre 

lufttäthet. Då lufttätheten i byggnadens klimatskärm blir bättre finns det också 

större risk att farliga halter av oönskade ämnen, såsom radon, byggs upp. [31] 

 

2.3.2 Lufttäthet 

Lufttäthet är mycket förenklat ett mått på hur mycket luft som kan strömma 

genom en byggnadskonstruktion. En byggnad ska ”andas” med dess 

ventilationssystem och inte genom luftläckage. Lufttätheten kan mätas vid 

tryckprovning, då utsätts byggnaden för under- och övertryck, och en 

tryckskillnad på 50 Pa mellan inom- och utomhusluften skapas. Luftläckage i 

kombination med ett övertryck inomhus tenderar att orsaka problem i uppvärmda 

byggnader, då det kan uppstå fuktskador i de klimatskiljande delarna i 

byggnaden. I inomhusluften är normalt sett ånghalten högre än i utomhusluften. 

Då inomhusluften läcker in, och kyls ner i de klimatskiljande delarna bildas 

kondens mot de kalla ytorna. Därför bör de klimatskiljande delarna i en byggnad 

ha så hög lufttäthet som möjligt. [32]  

 

Undersökningar har visat att hos otäta byggnader (2,0 l/m2*s) står ofrivillig 

ventilation för 23% av den totala energianvändningen, och där är 

transmissionsförlusterna ungefär lika stora. I en byggnad där lufttätheten är 

normenlig (0,8 l/m2*s) står endast den ofrivilliga ventilationen för 10% av den 

totala energianvändningen. I fallet då man innehar ett ventilationssystem med 

återvinning och en otät byggnad resulterar det i att luftflödena som är tänkta att 

passera värmeväxlaren inte gör detta. Resultatet blir att tilluften inte förvärms 

och i frånluften återvinns inte värmen på ett effektivt sätt. [33] 

 

2.4 Ventilationssystem  

Det finns olika typer av ventilationssystem, och många kan kombineras med 

andra energisparande system. Ventilationssystemet i byggnader är oftast 

utformat så att tilluftsventiler är belägna i sovrum och vardagsrum, medan 

frånluftsventilerna är placerade i kök, badrum och tvättstugor. Tilluften, det vill 

säga friskluften, kommer in där vi normalt sett vistas och frånluften leds ut där 

det normalt sett skapas matos, fuktig luft och lukter. [34] 
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2.4.1 Självdragsventilation (S-system) 

Självdragsventilation är en ventilationsform utan fläktar. Friskluften kommer 

ofta in genom springor. På grund av värmeskillnaden mellan luften inomhus och 

utomhus skapas ett ventilationsflöde. Den varma luften utvidgas och blir lättare 

än den kalla luften och stiger på så sätt. Även vindpåverkan på byggnaden 

påverkar. Det finns en förstärkt form av självdragsventilation där man 

kompletterat med en el- eller vinddriven fläkt där behovet finns (oftast i badrum 

eller kök). I Figur 3 ses en schematisk bild över hur självdragsventilation 

fungerar. [35] 

 

 
Figur 3. Schematisk bild över hur självdragsventilation fungerar. [35] 

Självdragsventilation utan värmeåtervinning är inte ett energisnålt 

ventilationssystem och det är svårt att uppfylla BBR:s krav då detta 

ventilationssystem används. Det finns inget som säger att man inte får använda 

detta ventilationssystem. Däremot är det inte utformat så att det kan säkerställas 

att det levererar ett luftflöde som möter BBR:s krav. [35] 

 

2.4.2 Frånluftsventilation (F-system)  

Frånluftsventilation, eller F-system, utan värmeåtervinning är en slags 

vidareutveckling av självdragsventilationen. Målet med frånluftsventilation är 

oftast att styra insläppet av friskluft genom tilluftsdon och spaltventiler. Det 

tillsätts ofta även ett filter för att filtrera tilluften. Frånluften sugs sedan ut från 

ett eller flera ställen med en fläkt. Frånluften sugs ut på ställen där luften ofta 

förorenas på olika sätt, som i badrum och kök. Generellt finns det två typer av 

frånluftsventilation. Den första är då man har en centralt placerad takfläkt, och 

den andra typen då man har en fläkt per rum som behöver frånluft. [36] 
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2.4.3 Frånluftsventilation med värmeåtervinning (FVP-system) 

Ett FVP-system fungerar likt ett F-system, skillnaden är att systemet tar vara på 

energin i frånluften. Systemet skapar ett undertryck och suger in luft genom 

ventilationsöppningarna vid radiatorerna. Detta sänker radiatorsystemet med 

cirka 10%, vilket ger ökad effektivitet i fjärrvärmesystemet [8]. Undertrycket gör 

att luft alltid kommer att sugas in, både via de vanliga ventilationsöppningarna 

samt genom ofrivillig ventilation. Detta är en fördel gentemot FTX-systemet 

eftersom man inte får lika stora transmissionsförluster, eftersom det där inte 

finns någon tryckskillnad.  

 

FVP-systemet nyttjar värmen i frånluften på ett liknande sätt som i FTX-

systemet, skillnaden är att FVP-systemet återvinner frånluften genom en 

frånluftsvärmepump och FTX-systemet genom ett lägenhetsaggregat. 

Frånluftsvärmepumpen för sedan vidare energin antingen till uppvärmning eller 

till tappvarmvattnet. FVP-systemet är inte lika platskrävande som FTX-

lägenhetsaggregatet, då det endast krävs en frånluftsvärmepump och två 

ventilationskanaler för frånluften. Däremot förbrukar FVP-systemet mer 

elektrisk energi under drift än FTX-systemet, eftersom frånluftsvärmepumpen 

drivs av elektrisk energi. Figur 4 visar en schematisk bild över hur ett FVP-

system med FVP kan se ut. [37]  

 

 
Figur 4. Schematisk bild över ett FVP-system. Figur använd med tillstånd av författaren. [38]   
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Studier visar att man kan sänka primärenergianvändningen med 10 – 40% (där 

medianvärdet låg närmre 30%) genom att komplettera sin 

fjärrvärmeuppkoppling med värmepumpar i de fall där man annars eldar 

naturgas i pannor. Minskningen i primärenergianvändning grundar sig i den höga 

prestandan och låga elförbrukningen som den undersökta värmepumpen håller. 

[39]   

 

2.4.4. Frånluftsvärmepump (FVP) 

Frånluftsvärmepumpen, även förkortad FVP, är en ingående komponent i ett 

ventilationssystem som utnyttjar värmen från inomhusluften. Den varma 

inomhusluften sugs ut från våtutrymmen till pumpen. Kall friskluft tas in genom 

fönster- eller väggventiler. Den varma inomhusluften passerar en förångare som 

innehåller ett kallt köldmedium. Den varma luften värmer upp köldmediet 

samtidigt som det passerar förångaren, på det sättet kyls även den varma 

inomhusluften, och mediet i förångaren förångas till gas. Den nedkylda 

inomhusluften släpps ut genom husväggen i form av en restprodukt. [40] 

 

Det förgasade köldmediet leds vidare till en kompressor, som komprimerar gasen 

och höjer trycket. Då trycket höjs, stiger även temperaturen. Temperaturen stiger 

från omkring 10℃ till 80℃. I detta område där det råder högt tryck leds det in 

kallvatten till kondensorn. Kallvattnet som kommer in värms upp av den heta 

gasen och kondenserar till vätska. Vattnet som värmts upp leds sedan ut till 

uppvärmning av byggnaden och tappvarmvattnet. När köldmediet lämnat av all 

sin värme till vattnet, passerar det en ventil där trycket och temperaturen sjunker 

kraftigt. Det kalla köldmediet går sedan åter till förångaren. [40] 

 

2.4.5. Till- och frånluftssystem med värmeväxling (FTX-ventilation) 

FTX-ventilation innebär ett till- och frånluftssystem med värmeväxling. 

Värmeväxling innebär att en värmeväxlare återvinner frånluftens värme och 

värmer upp den kalla friskluften. FTX-systemet är mekaniskt och styrs av två 

fläktar, en för tilluft och en för frånluft. Fläktarnas ventilationsflöden går i två 

kanaler genom byggnaden. Mellan de två kanalerna sitter en värmeväxlare som 

återvinner värmen. Fläktarna drivs av elektrisk energi. 

Principen fungerar genom att den varma luften sugs ut genom 

ventilationskanaler. Utsuget sker nästintill alltid, oberoende av 

ventilationssystem, i badrum, tvättstuga och kök. Den varma inomhusluften 

passerar ett filter och sedan värmeväxlaren. Värmeväxlaren kan vara av antingen 

typen plattvärmeväxlare eller rotor. Värmeväxlaren roterar och lagrar energin 

från den varma luften. Kall friskluft filtreras och leds in från motsatt håll, där den 

passerar värmeväxlaren och energin från den överförs. Den kalla friskluften 

värms då upp och leds in till byggnaden. FTX brukar även kallas för balanserad 
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ventilation eftersom ingen tryckskillnad uppstår mellan inne- och utemiljön. 

Detta leder till att byggnader med dåligt tätskikt (och därmed högre lufttäthet) får 

sämre värmeåtervinning, eftersom en liten del av den redan varma inomhusluften 

kommer passera värmeväxlaren. [41] [37] 

 

Ett FTX-system kräver relativt stor plats då många komponenter ska få plats på 

ett begränsat utrymme. Dels ska värmeväxlare, fläktar till ventilationskanalerna 

och kopplingen för till- och frånluftskanalerna få plats. Figur 5 visar en 

schematisk bild över FTX-systemet. [37] 

 
Figur 5. Schematisk bild på ett FTX-system. Använd med tillstånd av författaren. [38] 

 

2.4.5.1 Närvarostyrning av lägenhetsaggregat 

Ett FTX-system går att närvarostyra genom att reglera luftflödet med koldioxid- 

och fuktgivare. Principen går ut på att man i var enskild lägenhet monterar ett 

lägenhetsaggregat av typen FTX, som reglerar flödet i den individuella 

lägenheten. Då lägenheten är bemannad och koldioxidhalten sakta ökar, går 

fläktarna i gång och luftflödet går i gång på dess standardhastighet. När 

koldioxidhalten reglerats, varvar fläktarna ner och går på ett reducerat flöde. 

Likadant fungerar fuktgivare, som ofta är placerade i badrum och där 

tvättmaskin- och/eller torktumlare är placerade. Fläktarna går i gång då luften 

når en viss fukthalt, och varvar ner till ett reducerat flöde när fukthalten reglerats. 

[8] 

 

2.5 Placering av aggregatet 

Vid renovering av ventilationssystemet finns det en hel rad faktorer som bör tas 

hänsyn till, eftersom det kan göras på en rad olika sätt är det viktigt att ha i 

åtanke att byggnadens utformning i sig på många sätt avgör vilket system som är 

bäst lämpat. En av faktorerna att ta hänsyn till vid renovering är huruvida 

ventilationsaggregatet ska vara centralt, decentraliserat eller enskilt. Hur 

aggregatet placeras berörs av en rad parametrar, bland annat planlösning, storlek 
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på byggnad, kostnader och så vidare. Kostnaderna då man ska renovera från ett 

S-, eller F-system till ett FTX eller FVP-system med FVP är stora och innebär 

långa kanaldragningar, aggregat och eventuella fläktrum till aggregaten. För att 

avgöra vilket alternativ som är mest lönsamt brukar därför en 

livscykelkostnadsanalys utföras. I tidigare studier av ämnet har resultatet av 

livscykelkostnadsanalysen visat på att alternativet med lägst investeringskostnad 

varierat beroende på antalet lägenheter. I en studie utförd vid Lunds universitet 

visar resultatet på att alternativ med lägenhetsaggregat visat sig vara mest lönsam 

kostnadsmässigt då man haft ett färre antal lägenheter, i det fallet 6 – 16 st. I 

samma studie visade sig att ett centralt system först vara lönsam då antalet 

lägenheter steg över 48. [43] 

 

2.5.1 Resultat av tidigare studier 

I ytterligare en studie vid Högskolan Dalarna inriktade man sig på att energi- och 

kostnadsmässigt jämföra införande av FTX- och FVP-system i ett flerbostadshus 

representativt för miljonprogrammet. Både FTX- och FVP-systemet placerades 

centralt. Där visade studien att införande av FTX-systemet var mest 

energieffektivt, oberoende av geografisk plats i Sverige, men inte lika 

kostnadseffektivt. FTX-systemet genererade lägst primärenergianvändning där 

det applicerades. FVP-systemet visade sig vara mer konstadseffektivt men 

genererade en högre primärenergianvändning. I studien såg man även samband 

att FTX-systemet påverkades mer än FVP-systemet av varierande lufttätheter. 

[37] 

 

Fördelar och nackdelar med centralt kontra enskilt lägenhetsaggregat som 

uppmärksammats i en tredje studie gäller främst installationer och 

underhållsperspektiv. I studien drog man slutsatser om att FVP-systemet har en 

enklare systemuppbyggnad, men att filterbyte behöver göras mer ofta än i ett 

FTX-aggregat. Däremot visade sig FVP-system ha mer komplicerade 

rördragningar som ofta kräver mer kompetenta drifttekniker att handskas med 

systemet. Vid koldioxidmätningar visade sig även det sovrum med FVP-system 

innehålla högre halter koldioxid, än motsvarande sovrum med FTX-system. Den 

stora slutsatsen kring energianvändning var att FTX-systemet framför allt bör 

övervägas i första hand eftersom det drivs av fjärrvärmen och FVP-system (med 

FVP) främst drivs av elektrisk energi. BBR:s nya viktningsfaktorer för el och 

fjärrvärme (1,8 och 0,7) gör det svårare för FVP-systemet att hävda sig eftersom 

det kan få svårt att klara framtida krav om energiprestanda och luftkvalitet. [38] 

 



 

18 
 

2.6 Uppvärmningssystem 

Energianvändningen i flerbostadshus skiljer sig åt och påverkas av faktorer så 

som de boendes beteende, byggnadsår, konstruktionen, geografisk plats och så 

vidare. 

 

Inomhustemperaturen är en viktig parameter för hur mycket energi som kommer 

gå till uppvärmning av fastigheten. Normaltemperatur i en lägenhet bör ligga på 

21℃, med undantag för sovrummet som bör ligga någon grad lägre. Varje grad 

påverkar energianvändningen med ungefär 5%, det vill säga om man sänker 

inomhustemperaturen med en grad minskar den totala energianvändningen med 

5%. Omvänt gäller det att energianvändningen ökar ungefär 5% då man höjer 

inomhustemperaturen en grad. En viktig parameter för att hålla 

energiförbrukningen för uppvärmningen så låg som möjligt i flerbostadshus är 

att värmesystemet injusteras. Injustering bör ske var tionde - femtonde år. [44] 

 

2.6.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningssystemet för flerbostadshus och år 

2018 uppskattades det genomsnittliga primärenergitalet för flerbostadshus 

uppvärmda med fjärrvärme ligga på 134 kWh/m2 och år. Boverkets byggregler 

godkänner idag ett högsta primärenergital på 75 kWh/m2 och år. [44] [17] 

Vilken typ av bränsle som används då fjärrvärmen produceras varierar, men det 

brukar ofta vara en mix av olika typer av bränsle för att värma upp vattnet 

tillräckligt mycket. Vattnet som värms upp vid värmeverket leds sedan fram i 

långa rör under högt tryck. Vattnet håller en temperatur mellan 70 – 120℃, 

beroende på årstid och väder. I var fastighet som är kopplad till fjärrvärmenätet 

finns en fjärrvärmecentral. Inuti fjärrvärmecentralen sitter en värmeväxlare som 

utnyttjar det heta vattnet genom att värma upp vattnet i radiatorkretsarna och 

tappvarmvattnet. Kallvattnet leds sedan tillbaka till värmeverket där det värms 

upp igen, och leds tillbaka ut i fjärrvärmesystemet. [45] 

 

2.7 Tilläggsisolering  

En byggnad med bristande isolering leder till höga uppvärmningskostnader, 

eftersom den varma luften läcker ut, och kall friskluft tar sig in genom 

klimatskalet. Som nämnt tidigare är det viktigt att en byggnad ”andas” med hjälp 

av ventilationen och inte genom klimatskalet. Tilläggsisolering görs av en rad 

anledningar, dels för att det bidrar till lägre energikostnader, ett bättre 

inomhusklimat och att det kan förhindra fuktskador. [46] 

Ventilationssystemet och isoleringen i en byggnad samarbetar, eftersom 

kombinationen av kondens och dålig luftcirkulation ger upphov till fuktskador. 

En plats som ofta förknippas med fuktskador är källare, källarplanet håller oftast 

en lägre temperatur än resterande våningsplan eftersom det ligger under 
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markytan. Kall jord utanför källarväggarna gör att den håller en ganska konstant, 

men låg temperatur. När varm luft sedan letar sig in i källaren kyls den ned mot 

de kalla källarväggarna och kondens bildas. Ventilationssystemet har en 

betydande roll här, då det är dess roll att torka ut den kondens som bildas. Om 

kondensen däremot inte torkar ut uppstår det ofta fuktskador i byggnadens 

konstruktion. [46] 

 

Nya hus är idag oftast tillräckligt isolerade eftersom Boverkets krav blivit mer 

skärpta än de varit tidigare. Byggnader som byggts innan 1990 behöver däremot 

ofta tilläggsisoleras för att klara av BBR:s krav. Det var vanligt att inte isolera 

byggnader överhuvudtaget innan 1950, och mellan 1950 – 1970 började man 

isolera i viss omfattning. Isoleringen var då oftast så tunn som under 100 mm. 

Mellan 1970 – 1990 blev isolering allt vanligare och den typiska isolertjockleken 

låg då mellan 100 – 200 mm. Det är inte ovanligt att den isolering som finns i 

dessa typer av äldre byggnader behöver bytas ut helt. Isoleringen utsätts precis 

som alla delar i en konstruktion för slitage, och den kan vara tilltryckt eller rent 

av ett byggnadsfel, med dagens mått mätt. Det är inte ovanligt att isoleringen i 

äldre byggnader trycks till eller på annat sätt flyttat på sig och på så sätt skapat 

köldbryggor i stället, som ger upphov till stora värmeförluster. [46] 

 

2.7.1 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) 

Att en byggnad har tillräckligt väl isolerad klimatskärm säkerställs i BBR genom 

kravet på en högsta tillåten genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. 

Byggnadens klimatskärm utgörs av dess golv, tak, ytterväggar, fönster och dörrar 

som gränsar mot omgivningen. Klimatskärmens isoleringsgrad bestäms genom 

en beräkning av dess Um. BBR ställer krav på ett högsta tillåtet Um på de olika 

kategorierna småhus, flerbostadshus och lokaler. För flerbostadshus gäller det att 

den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten högst får uppgå till 0,4 

W/m2*K. [17] 

 

2.7.1.1 Beräkning av Um  

U-värdet beräknas som ett medelvärde av alla byggdelar- och köldbryggors 

värmegenomgångskoefficient, med avseende på dess uppvärmda area (Atemp). 

För att beräkna Um behöver man veta varje ingående byggdels U-värde. U-värdet 

multipliceras sedan med byggdelens area. Alla värden för byggdelarna summeras 

sedan ihop med summan av byggnadens köldbryggor. Värdet divideras sedan 

med summan för den omslutande arean (Aom). På så sätt år U-värdet enheten 

W/m2*K. [47] 
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3. Metod 
Studien kommer att utföras dels som en litteraturundersökning där tidigare 

liknande undersökningar och litteratur inom området kommer att användas, dels 

som en fallstudie med energi- och livscykelkostnadsberäkningar.  

För att undersöka hur man kan sänka energianvändningen i flerbostadshuset 

genom att byta ut ventilationssystemet har informationsundersökning gjorts 

genom internet, föreläsningsmaterial och genom kurslitteratur. Handledarmöten 

och möten med projektledare har använts för att få information och stöttning, 

samt studiebesök till fastighetsområdet i Ljungby har gjorts.  

 

Energiberäkningar i TMF energi samt energideklaration har utförts av certifierad 

energiexpert. För att kunna utföra energiberäkningarna har relevant mätdata 

samlats in genom projektledare på Ljungbybostäder.  

För beräkning av den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten har 

relevant mätdata samlats in och en ekvation har använts som Boverket tagit fram 

för detta syfte. 

 

För att kunna utföra LCC-analysen har relevant mätdata samlats in och ett 

lämpligt LCC-verktyg har funnits genom internetundersökning. Det LCC-

verktyg som valts är framtaget av Upphandlingsmyndigheten. Verktyget valdes 

efter rekommendationer och baserat på tidigare erfarenheter. 
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4. Genomförande 
I detta kapitel beskrivs hur alla delsteg i undersökningen har genomförts och vad 

som tagits i särskild beaktning.  

 

4.1 Informationssökningar 

Informationssökningar har genomförts genom Google samt sökmotorn 

ScienceDirect för vetenskapliga artiklar. Ett webbaserat seminarium utfört av 

GodaHus har använts till inspiration. Ett studiebesök i Ljungby genomfördes för 

att studera fastigheten och energisystemet där projektledare på Ljungbybostäder 

visade runt. Handledarmöten med energiexpert har anordnats löpande för att 

utöka kunskapen om energiberäkningar.  

 

4.2 Insamlad data 

All information och mätdata som använts i arbetet är insamlad via projektledare 

på Ljungbybostäder. Informationen och data som är insamlad är 

energiförbrukningar för uppvärmning, fastighetsel, producerad solel, 

investeringskostnader, byggnadsritningar, Atemp och omslutande area. 

 

4.3 Beräkning av genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) 

Beräkningar av Um genomfördes i Excel och grundade sig på insamlade mätdata 

från kontaktperson på Ljungbybostäder, samt en ekvation framtagen av 

Boverket.  

 

4.4 Energiberäkningar i TMF energi samt energideklaration 

För att utföra energiberäkningar och energideklarationer användes mätdata och 

information om byggnaden och dess energisystem. Energiberäkningarna och 

energideklarationerna utfördes sedan av certifierad energiexpert. Beräkningarna 

utfördes i fyra varianter, en beräkning då ventilationssystemet utgjordes av F-

system, tre frånluftsvärmepumpar (en per trappuppgång), närvarostyrda FTX-

aggregat (18 styck, ett i var lägenhet) samt en med ett FTX-aggregat på taket. 

Beräkningarna i TMF gjordes med utgångspunkt från ventilationssystemet med 

F-system, där data baseras på energideklarationen. Beräkningarna gjorda i TMF 

för de resterande tre ventilationssystemen visar den projekterade 

energiprestandan, och visar då hur energianvändningen bör se ut.  

 

Energideklarationen som ses i Bilaga 1 visar den faktiska energiprestandan 

(systemet idag, med F-system) och grundas på uppmätta värden. Tre variabler 

varierar. Lufttätheten, värmegenomgångskoefficienten (Um) och VVC-förluster, 

dessa variabler finns alltså inte uppmätta eller testade. Inomhustemperaturen är 

satt till 21℃ och tappvarmvattenanvändningen är satt till 22,5 kWh/Atemp och år, 
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även lufttätheten antogs till 0,8 l/s*m2. Energiberäkningarna då 

ventilationssystemen utgjordes av tre frånluftsvärmepumpar, närvarostyrda FTX-

aggregat samt med ett FTX-aggregat på taket, beräknades ”baklänges”. De 

uppmätta värdena enligt energideklarationen matades in i beräkningarna och 

därefter justerades ventilationssystemen. 

 

4.5 LCC-analys 

Genomförandet av LCC-analysen gjordes genom ett Excelark skapat av 

Upphandlingsmyndigheten. Excelarket är skapat för utförande av 

livscykelkostnadsanalyser. LCC-analysen utfördes endast på de två mest 

lönsamma systemen energimässigt, systemet med 3 frånluftvärmepumpar samt 

systemet med 18 FTX-lägenhetsaggregat. Analysen kräver att man till att börja 

med skriver in vissa indata enligt följande, kalkylränta, elpris och nyttjandetid. 

Det finns möjligheter att specificera ytterligare med exempelvis klimatpåverkan, 

detta gjordes inte i denna analys däremot. Inparametrarna som är unika för 

respektive installationssystem förs sedan in i varsin kolumn. De parametrar som 

läggs in här rör installationskostnader (i detta fall slogs summan för aggregaten 

och installationen för respektive samman i denna faktor), dess årliga 

energiförbrukning och kostnader för förbrukningsartiklar. Programmet utförde 

därefter beräkningar baserat på införda data och jämförde ventilationssystemen 

ur ett ekonomiskt perspektiv. Nyttjandetiden sattes till 20 år och kalkylräntan 

sattes till 5%. 
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5. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultaten för beräkningar och analyser som 

genomförts i projektet. 

 

5.1 Energiprestanda och primärenergital enligt TMF-beräkningar 

Enligt beräkningar i TMF varierade primärenergitalet mellan 89 – 121 kWh/m2 

och år. I Tabell 4 ses en överblick av ventilationssystem och dess projekterade 

energiprestanda. I Bilaga 2, 3, 4 och 5 återfinns TMF-beräkningen för varje 

ventilationssystem och all indata. Genom TMF beräknades Um vara 0,465 

W/m2*K. 

 
Tabell 4. Tabell över ventilationssystem och dess projekterade energiprestanda, energianvändningen exkl. 

hushållsel och andel elenergi. 

Ventilationssystem Primärenergital 

[kWh/m2 och år] 

Energianvändning 

exkl. hushållsel 

[kWh/år] 

Andel elenergi 

[%] 

Frånluftsvärmepumpar 97 126 978 74,9 

Närvarostyrda FTX-

aggregat 

95 190 422 27,3 

FTX-aggregat på tak 107 205 210 29,1 

F-system 124 243 477 23,7 

 

Resultatet visar att enligt projektering bör ventilationssystemet med 

närvarostyrda FTX-aggregat i var lägenhet generera lägst primärenergital. 

Ventilationssystemet med närvarostyrda FTX-lägenhetsaggregat visade enligt 

projektering 23,4% lägre primärenergital än det befintliga F-systemet. Näst lägst 

primärenergital erhölls då tre frånluftsvärmepumpar installerades, 

primärenergitalet sänktes med 21,8% från det befintliga F-systemet. Då ett FTX-

aggregat installerades på lägenhetstaket sänktes det befintliga primärenergitalet 

13,7% från 124 till 107 kWh/m2 och år. Införandet av FTX-lägenhetsaggregat 

skulle innebära en sänkning i primärenergital så att byggnaden klarar BBR:s krav 

vid renovering, se Tabell 5 för förtydligande. 
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Tabell 5. NNE-kraven för eluppvärmd byggnaden kontra projekterat primärenergital. 

Ventilationssystem Eluppvärmd 

byggnad 

NNE-krav fr.o.m 2021 Projekterat 

primärenergital 

FVP-system med FVP Ja 70 kWh/m2 Atemp och år 97 kWh per m2 

Atemp och år 

FTX-

lägenhetsaggregat 

Nej 105 kWh/m2 Atemp och år 95 kWh per m2 

Atemp och år 

5.2 Beräkning av genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um 

Enligt beräkningar baserad på insamlade data om byggnaden och dess ingående 

byggnadsdelar blir Um = 0,354 W/m2*K, jämfört med det projekterade Um = 

0,465 W/m2*K. Det beräknade Um-värdet var 23,9% lägre.  

 

5.3 LCC-analys 

Livscykelkostnadsanalysen visade att det mest ekonomiskt lönsamma 

ventilationssystemet är det med 18 FTX-lägenhetsaggregat, se Figur 6.  

 

 

Figur 6. Resultat av LCC-analys där investerings-, drift- och underhållskostnader visas i stapeldiagram. 

Ventilationssystemet med 3 frånluftsvärmepumpar hade en 4,5% högre kostnad 

och en 83% högre elanvändning. I Tabell 6 ses avgörande indata samt resultat 

för LCC-analysen i siffror. 
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Tabell 6. Resultat och relevant indata för LCC-analysen. 

LCC-analys 18 st FTX-

lägenhetsaggregat 

3 st FVP Enhet 

Indata    

Total elkostnad        0,874     0,874 kr/kWh 

Elförbrukning      51 920 95 078 kWh/år 

Kostnad för aggregat, 

eldragning och 

installation totalt  

   990 000 500 000 kr 

Resultat    

Livscykelkostnad  1 648 828 1 722 520 kr 

Drift och 

underhållskostnader 

658 828 1 222 520 kr 
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6. Diskussion  
I detta kapitel förs en diskussion kring undersökningens resultat 

 

6.1 Energiberäkningar  

Energiberäkningarna visade ett lägre primärenergital för ventilationssystemet 

med FTX-lägenhetsaggregat än FVP-systemet. Resultatet stämde väl överens 

med förväntningarna, speciellt då man reducerade flödet med närvarostyrda 

lägenhetsaggregat. För att säkerställa att resultatet blir korrekt hade man kunnat 

stämma av och dubbelkolla att värdena överensstämmer. I TMF-beräkningarna 

som gjorts stämmer inte Atemp med den verkliga, utan denna skulle varit 1849,5 

m2 i stället för 1495 m2. Men eftersom samma Atemp använts i alla beräkningar 

är sannolikheten att det skulle påverka förhållandet i resultatet mellan systemen 

mycket låg. Siffrorna hade med största sannolikhet förändrats något, men 

förhållandet hade inte ändrats. De konsekvenser som blir av felaktigheten är 

primärenergianvändningen, men resultatet blir detsamma i förhållande mellan 

systemen.  

 

6.2 Beräkning av genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um 

Den beräknade och projekterade Um skiljde sig åt, det beräknade värdet var 

23,9% lägre. Om detta värde hade använts i stället för det projekterade hade 

resultatet med hög sannolikhet påverkats. Primärenergitalet hade med hög 

sannolikhet påverkats och blivit lägre, men resultatet hade inte blivit lika 

verklighetstroget. Värmegenomgångskoefficienten är en svårhanterad variabel 

eftersom den inte går att mäta upp, och den påverkar primärenergianvändningen 

mycket. Min uppfattning är att värmegenomgångskoefficienten ofta är högre än 

vad man tänkt sig, och därför bör man projektera med ett högre Um än vad man 

kanske tror. På det sättet kan man förebygga konsekvenserna som medförs om 

primärenergitalet efter uppförandet av en byggnad inte stämmer överens med det 

projekterade värdet.  

 

6.3 Livscykelkostnadsanalysen 

Resultatet för livscykelkostnadsanalysen är något tvetydig i min mening. Det 

mest ekonomiskt lönsamma systemet visade sig vara FTX-lägenhetsaggregaten, 

där FVP-systemet endast hade en 4,5% högre kostnad. Tidigare studier visade att 

det mest kostnadsmässigt lönsamma systemet var det med FTX-

lägenhetsaggregat då man hade mellan 6 – 16 lägenheter, samtidigt som en 

annan studie visade att FVP-systemet var överlägset mest kostnadseffektivt. Min 

uppfattning är att närvarostyrningen på FTX-lägenhetsaggregaten har stor 

inverkan på energiförbrukningen och driver ned driftskostnaderna. Det finns 
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stora ekonomiska och energimässiga besparingar att göra med närvarostyrda 

ventilationsaggregat, eftersom fläktarna inte går mer än precis nödvändigt.  

 

6.3 Ventilationssystemen 

FVP-systemet drivs till 74,9% av elektrisk energi, vilket är 83% högre än 

systemet med FTX-lägenhetsaggregat. En ekonomisk aspekt att ha i åtanke är att 

man aldrig vet hur elpriset kommer att se ut, eller hur tillgången kommer att se 

ut. Ett scenario där det råder elbrist skulle kunna uppstå, och sannolikheten att 

elpriset skjuter i höjden är mycket hög. Att viktningsfaktorn för elektrisk energi 

är så hög från och med BBR 29 beror mest sannolikt på den anledningen. Genom 

att inte installera ett uppvärmningssystem beroende av elektrisk energi frångår 

man den möjliga risken att drabbas av en elbrist i landet. Det kan vara en viktig 

parameter att ha med i sina beräkningar. I detta specifika fall är FTX-

lägenhetsaggregaten det solklara valet eftersom det var både mest energi- och 

kostnadseffektivt, men tidigare studier har ju visat lägre LCA-kostnader med god 

marginal för FVP-system.  

 

6.4 Lufttäthet 

Ventilationen är beroende av lufttätheten i byggnaden, och studier påvisar att 

FTX-systemet är känsligare för otäta byggnader. I detta fall är tryckprovning på 

Ågårdsvägen 44 – 48 inte gjord och normerad lufttäthet (0,8 l/m2*s) har satts. 

Detta innebär att då man renoverar klimatskalet ytterligare och förbättrar tätheten 

kommer FTX-systemet att nå en högre effektivitet än tidigare. Systemet med 

FVP är inte lika känsligt för ett otätt klimatskal och kan därför passa bra att sätta 

i en byggnad som är otät eller där förbättringar av klimatskal inte är aktuellt 

ännu.  

 

6.5 Slutsatser 

Sammanfattningsvis är det bästa valet FTX-system med närvarostyrning. 

Systemet förbrukar mindre energi än FVP-systemet, samtidigt som man frångår 

beroende av elektrisk energi.  
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Bilaga 2. TMF-beräkning för ventilation med F-system. 
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Bilaga 3. TMF-beräkning för ventilation med FVP. 
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Bilaga 4. TMF-beräkning för systemet med takplacerat FTX-aggregat. 
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Bilaga 5. TMF-beräkning för systemet med närvarostyrda FTX-lägenhetsaggregat. 
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