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Solceller
Solpaneler

VENTILATION

Fjärrvärme
Direktverkande el
Frånluftsvärmepump
Luft/luftvärmepump
Luft/vattenvärmepump
Markvärmepump
Vedeldning

Självdrag
Mekanisk frånluft
Mekanisk från- och tilluft
Mekanisk från- och tilluft med värmeväxling
Mekanisk frånluft med återvinning

FÖNSTE

VÄRMESYSTE

Järnvägsgatan 4
Gladan 14
1913
229
C

SOL

Adress
Fastighetsbeteckning
Nybyggnadsår
Uppvärmd yta (Atemp)
Energiklass

1-glas
1-glas med lös innerbåge
2-glas kopplade
2+1-glas isolerfönster
3-glas isolerfönster

Kommentar från Energiexperten
En byggnad med en relativt god energiprestanda i förhållande till liknande hus, vi har ur energisynpunkt inga kostnadseffektiva
åtgärdsförslag.

Här ser ni den energiförbrukning vi utgått från innan
energiklass och primärenergital beräknas.
Energi för uppvärmning kan innefatta flera energislag.
Exempelvis uppvärmning med både el och ved. Husets
förutsättningar som konstaterades vid besiktningen.
Notera att siffrorna speglar husets energiförbrukning
innan normalisering. Övrig energiförbrukning som
exempelvis uppvärmning av gästhus, uppvärmt utespa
eller laddning av elbil är borträknad och påverkar inte
det slutliga resultatet.

UPPDELNING ENERGIFÖRBRUKNING

Uppvärmning
Tappvarmvatten
Fastighetsenergi
Summa
Hushållsel

FAKTISK FÖRBRUKNING

kWh/år

9618
0
0
9618
6870

kWh/m² och år
42
0
0
42
30

PRIMÄRENERGI

För att det ska gå att jämföra hus på ett rättvist sätt korrigeras siffrorna och speglar husets energibehov vid samma
förutsättningar, oavsett antal personer i hushållet eller vilken temperatur det varit i huset. Detta kallas för normalisering.

FRÅN FAKTISK
FÖRBRUKNING
PRIMÄRENERGI

Atemp (m²)
Kallvatten (m³/år)
Innetemperatur (°C)
Uppvärmning (kWh/år)
Tappvarmvatten (kWh/år)
Fastighetsenergi (kWh/år)
Summa (kWh/år)
kWh/m² och år

Faktiska värden
Efter normalisering och Primärenergi
före normalisering
normalårskorrigering
229
0
21,0
21,0
21,0
9618
9618
19236
0
2290
4122
0
0
0
9618
11908
23358
52
102

INGEN KAN GÖRA ALLT, MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT
Ni som bor i villa eller radhus kan göra många förändringar för att
minska er energianvändning. Minskad energianvändning bidrar till
minskad miljöpåverkan och ni får mer pengar kvar i plånboken.
Uppvärmning av våra bostäder utgör ca 40 % av energianvändningen
i Europa. Till år 2030 har EU satt som mål att minska utsläppen av
växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990.

ENERGIKLASS

ENERGIKLASSS

Passivhus eller likvärdigt

Den 1 januari 2014 infördes
energiklasser i en skala från
A till G, där A står för den lägsta
energianvändning en byggnad
kan ha, och G för den högsta.
Från och med den 1 januari 2019
uttrycks energiprestandan
i ”primärenergital” i stället
för ”specifik energianvändning”.

HUR HAR VI RÄKNAT

KOMMENTAR

Lågenergihus
Krav vid nybyggnation
Låg förbrukning
De flesta byggnader i Sverige
Kan troligen finnas utrymme för
kostnadseffektiva och
energibesparande åtgärder

Primärenergital utgår från husets faktiska energiförbrukning med
hänsyn tagen till flera faktorer, här är några exempel:
•

Husets geografiska läge.

•

Uppvärmda fristående byggnader.

•

En ovanligt hög, eller låg, innetemperatur.

•

Hushållets varmvattenförbrukning

•

Elbil, utespa, pool eller annan energiförbrukande egendom.
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Detta är exempel på några av de faktorer vi tar med i våra
beräkningar innan primärenergital och energiklass bestäms.
Resultatet är husets energibehov för uppvärmning och normaliserad
varmvattenförbrukning i kWh/m² och år.

Investera genom att

Tilläggsisolera vinden!
Sma
r
ene ta
rgi
ELDA INTE FÖR KRÅKORNA!
t kort
En tilläggsisolering av vinden är en billig åtgärd, enkel att räkna hem och har enip
s!

återbetalningstid. Det finns många olika tillvägagångssätt och material att välja på, vissa
mer lämpade än andra. Hur just du bör göra i din byggnad beror på hur befintlig
konstruktion ser ut, samt vilket eller vilka isoleringsmaterial vinden idag är isolerad med.
Det är viktigt att man innan en tilläggsisolering kontaktar en expert inom området för
att förvissa sig om att åtgärden inte kan skada huset och att det förväntade resultatet
verkligen infinner sig. Exempelvis kan en felaktig åtgärd på en vind öka risken för främmande lukt, mögel-, fukt- och rötskador. Isoleringens tjocklek bör vara mellan 40 till 50 cm i
ett vindsbjälklag och minst 30 cm om man isolerar insidan av yttertaket.

80 m2 vind med 10 cm
sågspån kan med en tilläggsisolering minska uppvärmningskostnaden med ca. 4 000
kronor/år.
Sluta slösa med din energiförbrukning och betala mindre
till elbolagen. Ha roligare för
dina pengar och gör samtidigt
nytta för miljön

ISOLERING MED GLAS- ELLER MINERALULL:
Täta med diffusionsspärr för att förhindra luftens spridning till vindsutrymmet. Tilläggsisolera
och se till att isoleringen runt ventilationsrör och övriga rördragningar är ordentligt utfört.
ISOLERING MED ORGANISKT MATERIAL (EXEMPELVIS CELLULOSA):
Tätning med diffusionsspärr behövs normalt inte men kan installeras för ännu säkrare
miljö. Om det redan finns organiskt isoleringsmaterial (exempelvis torv, kutterspån,
sågspån, aska eller motsvarande) kan detta ligga kvar och isoleringen sprutas ut över den
befintliga isoleringen.
ISOLERING PÅ INSIDA AV YTTERTAK MED GLAS- ELLER MINERALULL:
Kontrollera så att det inte redan finns en diffusionsspärr i trossbotten. Se till att det finns en
fungerande luftspalt, tilläggsisolera i skikt och täta med diffusionsspärr.
FUKT!
När en vind tilläggsisoleras kan fuktproblem uppstå. Vinden blir efter en tilläggsisolering
kallare och när varm fuktig inomhusluft stiger upp till vinden och kyls ner bildas kondens.
För att undvika dessa problem är en fungerande ventilation viktig. Om det finns ett
undertryck i byggnaden minskar risken att fuktig inomhusluft sprids upp till vind och
isolering. Efter en tilläggsisolering bör man kontinuerligt mäta den relativa fuktigheten på
vinden, speciellt på vintern och vid stora temperatursvängningar.
HÄR KAN DU LÄSA MER OM ISOLERING:

Byggnadsvård

Din Byggare

Lösull

Skanna eller klicka
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