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Sammanfattning 
Energianvändningen i världen har ökat kraftigt de senaste åren och byggnadssektorn 
är bidragande faktor till den ökningen. Byggnadssektorn står idag för närmare 40% 
av den totala energianvändningen och för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser. 
För att minska energianvändningen och påverkan på klimatet finns stora vinster att 
hämta genom att energieffektivisera de befintliga byggnaderna.   

De kulturhistoriska byggnaderna utgör en viktig del av det befintliga 
byggnadsbeståndet. Vid renovering av dessa byggnader måste hänsyn tas dels till 
energieffektivisering men även till det kulturhistoriska värdet hos byggnaden. Något 
som i dag kan vara ett komplext problem.  

Energiprestandan i en byggnad är väl förknippad med inomhusklimatet. Obehagligt 
inomhusklimat kan orsakas av flera anledningar. En anledning kan vara från kalla 
ytor i ett rum, då drag i form av kallras skapas. För att motverka drag i form av 
kallras krävs mer energi för att värma upp luften. 

Målet med studien är att kartlägga energianvändningen och dess förluster i en 
kulturhistoriskt värdefull byggnad belägen i Växjö. Samt att beräkna det kallras som 
uppstår i byggnadens djupa fönsternischer.  

Kartläggning av byggnaden görs i datorsimuleringsprogrammet VIP+ utifrån 
uppmätta värden från byggnadens ritningar. I programmet byggs även 
tvådimensionella konstruktionsdelar av fönsteranslutning i yttervägg upp som sedan 
används till beräkning av kallras. Kallraset beräknas med hjälp av ekvationer som Per 
Heiselberg har tagit fram tillsammans med de värden som kan avläsas i VIP+.  

Resultat av energisimuleringen visar att de största energiförlusterna sker genom 
transmission i klimatskalet, dvs 76 %. Resultatet visar även att kallraset som skapas i 
fönsterdörrarnas nisch inte uppfyller kraven från Folkhälsomyndigheten på 
luftrörelse under 0,15 m/s inom vistelsezonen när temperaturen understiger ca 0℃.  
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Summary 
The energy consumption in the world has increased substantially the last couple of 
years and the building sector is one of the contributing factors of this increase. This 
sector is today accountable for closer to 40% of the total use of energy and also for a 
third of the of the total emission of greenhouse gases to the atmosphere. To reduce 
the use of energy and the effect it has on the climate there are great benefits to be 
reaped by improving the energy efficiency in already existing buildings. 
 
The historical buildings are an important part of the current building stock. When 
refurbishing these buildings both the energy efficiency and the historical value must 
be accounted for, this is a complex problem. 
 
The energy performance in a building is well connected to the indoors climate. 
Discomfort in the indoor climate can be caused by many reasons. One reason might 
be that there are a lot of cool areas in a room, because of downdraught. To prevent 
this downdraught more energy is needed to heat the air. 

The aim of this study is to map out the use of energy and its losses in a historically 
valuable building located in Växjö. And even calculate the downdraught that appears 
in the buildings deep window niches. 
 
The mapping of the building is done in the computer simulation program named 
VIP+ and this from measurements from the drawings of the building. In the 
simulation a 2-dimensional recreation of the part where the window is attached to the 
outer wall to use this in the calculations of the downdraught. The values achieved 
from VIP+ are used in Per Heisenberg’s equations for downdraughts. 

The result of the simulation shows that the largest losses of energy are through the 
transmission in the climate shell, i.e. 76%. The result also shows that the 
downdraught created in the window doorsniches does not comply with the set 
demands from the public health authority of an airflow of under 0,15 m/s with in the 
dwelling area when the temperature goes sub zero ℃. 
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Abstract 
Genom en klimatsimulering av en kulturhistorisk byggnad är målet att ta reda på vart 
de största energiförlusterna är i byggnaden. Vidare beräknas även om det kallras som 
skapas från byggnadens djupa fönsternischer klarar kraven för maximal lufthastighet 
inom vistelsezonen. 

Studien visar att närmare 70% av energiförlusterna sker genom transmission genom 
byggnadens klimatskal. Kraven på lufthastighet under 0,15 m/s inom vistelsezonen  
uppfylls inte när utomhustemperaturen är under 0℃ då kallraset ökar och accelererar 
i fönsterdörrarnas djupa nischer.  
 

Nyckelord: Energianvändning, energieffektivisering, energiförluster, transmission, 
termiskt klimat, kulturhistorisk byggnad, köldbrygga, kallras. 
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1. Introduktion 
Energianvändningen i världen har ökat kraftigt de senaste åren och 
byggnadssektorn är en bidragande faktor till ökningen (International Energy 
Agency, 2014). Byggnadssektorn står idag för närmare 40% av den totala 
energianvändningen och även för en tredje del av utsläppen av växthusgaser 
till atmosfären. För att minska energianvändningen och påverkan på klimatet 
finns stora vinster att hämta genom att energieffektivisera de befintliga 
byggnaderna (Martínes-Molina et al., 2016)  

EU:s mål för energianvändning är att minska energiförbrukningen med 20% 
till år 2020, minska växthusutsläppen med 20 % och att 20% av energin 
kommer från förnyelsebara källor (Regeringskansliet, 2015).   

På nyproducerade byggnader, ställs idag högre krav på energianvändning 
jämfört med tidigare år för att efterleva energimålen (Boverket, 2015). Men 
eftersom byggnadstakten för nyproducerade byggnader i dagsläget är  
ca 1 %, måste åtgärder för energibesparing göras även i de befintliga 
byggnaderna (Brandén & Joelsson, 2006) (Elmroth, 2010). 
Om nybyggnationen fortsätter i samma takt innebär det att 70 % av de 
byggnader som finns idag även kommer finnas år 2050 (Elmroth, 2010).   

1.1 Bakgrund och problembeskrivning  

De kulturhistoriska byggnaderna utgör en viktig del av de befintliga 
byggnaderna då det gäller att bevara vårat kulturarv (Holm & Sandö, 2015). 
Vid förbättring av energiprestandan i dessa byggnader måste hänsyn tas till 
såväl byggnadens kulturella värde, inomhusklimatet samt vinsten av 
energieffektiva åtgärder vid renovering (S.Polo López & Frontini, 2014). 
Det är ett komplext problem då energieffektiveringsmöjligheterna ställs mot 
bevarandet av vårat kulturarv (Fabbri, 2013) (Holm & Sandö, 2015). I 
dagsläget finns det inte några tydliga riktlinjer för hur dessa två intentioner 
ska uppnås. Boverket (BBR 2015) ställer krav på maximal 
energianvändning vid renoveringar av befintliga byggnader så vida det inte 
förvanskar kulturvärdet, eller det arkitektoniska eller estiska värdet hos 
byggnaden. Det är viktigt att förstå hur byggnaden och dess olika 
egenskaper innan renovering och kartlägga speciella element som gör 
byggnaden kulturhistoriskt intressant för att inte försämra inomhusklimat 
eller det kulturhistoriska arvet (S.Polo López & Frontini, 2014). 

Energiprestandan i en byggnad är väl förknippad med inomhusklimat. 
Obehagligt inomhusklimat kan orsakas av flera anledningar, t.ex. från kalla 
ytor i ett rum vilket orsakar drag genom stålningsutbyte eller i form av 
kallras (Heiselberg, 1993). För att motverka drag i form av kallras krävs mer 
energi för att värma upp luften vilket försämrar byggnadens energiprestanda.  
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1.2 Mål och Syfte 

Målet är att beräkna den specifika energianvändningen i en kulturhistoriskt 
värdefull byggnad och ta fram vart de största energiförlusterna sker i 
byggnaden.  

Vidare ska fönstren i byggnaden studeras med fokus på kallras som uppstår i 
de djupa fönsternischerna. Målet är att beräkna hur stor lufthastigheten blir 
inom vistelsezonen i rummet vid olika utomhustemperaturer. 

Syftet är att lyfta samhällsfrågan när det gäller vikten av 
energieffektivisering i det befintliga byggnadsbeståndet samtidigt som de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inte får förvanskas.  
 
Syftet är även att se om fönsternischerna uppfyller de krav som ställs på 
inomhusklimat beroende på olika utomhustemperaturer.  

1.3 Avgränsningar 

Byggnaden som studeras är ett om- och tillbyggt gammalt fängelse i centrala 
Växjö, alltså en kulturhistoriskt värdefull byggnad. Idag består byggnaden 
av bostäder, där enbart den äldsta delen i byggnaden kommer att kartläggas. 
Studien behandlar energianvändningen i en byggnad med fokus på 
transmissioner och är endast teoretisk. Vidare studeras inomhusklimatet med 
fokus på kallras i byggnadens fönsternischer. Arbetet begränsas till just den 
specifika byggnaden men slutsatser kommer troligen att kunna tillämpas på 
byggnader med liknande konstruktion.    
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Kulturhistorisk byggnad 

Om en byggnad klassas som kulturhistoriskt värdefull betyder det att den på 
något sätt är viktig för vår historia (Dahlberg, 2012). En kulturhistorisk 
byggnad berättar något om hur vi tidigare levt och skapar på så sätt 
förståelse för historian i dagens och morgondagens samhälle. Människan har 
i alla tider skapat och byggt under olika förutsättningar. Det är inte bara de 
praktiska egenskaperna som spelar roll, utan även de estetiska och 
symboliska egenskaperna som värderar en byggnads kulturhistoriska värde. 

2.2 Lagar och förordningar gällande kulturhistoriska byggnader 

I Sverige finns det både lagar och bestämmelser som skyddar de 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna (Riksantikvarieämbetet, 2012). 
Ansvaret ligger på alla, både myndighet och enskild person, att visa 
aktsamhet och respekt mot kulturarvet. Lagarna som påverkar och skyddar 
de kulturhistoriskt värdefulla byggnader är kulturmiljölagen (KML), plan- 
och bygglagen (PBL) och miljöbalken.  

2.2.1 Kulturmiljölagen 

Inledande i kulturmiljölagen så beskrivs det att det är av nationellt intresse 
att skydda och vårda vår kulturmiljö och ansvaret av detta delas av alla 
(Sveriges riksdag, 1988). Både den enskilde och myndigheter har skyldighet 
att visa hänsyn och aktsamhet mot kulturvärde. Syftet med lagen är att 
”tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en 
mångfald av kulturmiljöer”.  
 
I kulturmiljölagen 3 kap 1 § skyddas de kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna genom bestämmelser om hur byggnaderna ska vårdas och 
underhållas samt på vilka sätt byggnaden får eller inte får förändras.  

2.2.2 Plan- och bygglagen 

I Plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om hur mark- och 
vattenområden ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas.  PBL styr 
allt byggande och tar hänsyn till både det allmänna och den enskildes 
intressen. Enligt lagen är det förbjudet att förvanska den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen (Malmdal, 2012). 
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2.2.3 Miljöbalken 

Syftet med miljöbalken är att ”främja en hållbar utveckling så att 
nuvarande och kommande generation kan leva i en hälsosam och god miljö” 
(Riksantikvarieämbetet, 2012).  

Kulturhistoriska byggnader omnämns i kap 1 av målet att ”värdefulla natur- 
och kulturmiljöer skyddas och vårdas” (Miljöbalken 1 kap 1 §, 1998). De 
ingår också i kap 6 gällande miljökonsekvensbeskrivning som görs för att se 
vilken påverkan olika förändringar av befintlig byggnad medför på miljön 
(Malmdal, 2012). 

2.3 Energianvändning i byggnader  

Sveriges energianvändning delas upp i tre sektorer: byggnad och service, 
industri samt transport (Energimyndigheten, 2015). Byggnads och service-
sektorn står idag för den största energianvändningen, ca 40 %. Där 
byggnaderna står för ca 90 % av energianvändningen i sektorn. Energin som 
förbrukas i byggnader går främst åt till att värma byggnaden och varmvatten 
men även för att belysa och driva hushållsapparater. 

2.3.1 Definition av energianvändning 

Energianvändningen i byggnader definieras i Boverkets byggregler (BBR) 
som:  

” Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver   
levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, 
komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om 
golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning  
installeras, inräknas även dess energianvändning” (BBR, 2015)  

Energianvändningen är alltså summan av energin för uppvärmning (𝐸#$$%), 
komfortkyla (𝐸&'(), tappvarmvatten (𝐸)%%) och byggnadens fastighetsenergi 
(𝐸*). Se Ekvation 1.  

E,-. = 	  E1223 + E567 + E833 + E9	  	  	  	  	   𝑘𝑊ℎ   (1) 

2.3.2 Byggnadens specifika energianvändning 

Byggnadens energianvändning beskrivs även som byggnadens specifika 
energianvändning (Boverket, 2015). Vilket är energianvändningen uttryckt i 
kWh/år fördelat på arean för alla våningar och utrymmen som omsluts av 
klimatskalet och som är avsedda att värmas upp till minst 10oC, även kallat 
Atemp. Byggnadens specifika energianvändning redovisas i Ekvation 2. 
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E,-.=2-> =
Ebea
Atemp

	  	  	  	  	  	   𝑘𝑊ℎ 𝑚G	  𝐴)IJ$ , å𝑟   (2) 

2.3.3 BBRs krav på energianvändning i flerbostadshus 

Boverket ställer krav BBR på högsta tillåtna energianvändning i byggnader 
(Boverket, 2015). Värden ser olika ut beroende på om huset är en bostad 
eller lokal, om huset värms med el eller annan värmekälla och vart i Sverige 
huset ligger. Sverige är indelat i fyra olika klimatzoner från norr till söder 
med lägst tillåtna energianvändning i söder. Se Tabell 1 för byggnadens 
specifika energianvändning beroende på klimatzon i Sverige. I tabellen 
redovisas vilka krav nyproducerade byggnader samt byggnader som 
genomgår större renovering har. 
 

Tabell 1: Klimatzoner i Sverige med BBRs krav på byggnaders specifika energianvändning för 
flerbostadshus. (BBR, 2015) 

 

Indelning av klimatzoner i Sverige:  

Byggnadens specifika 
energianvändning  
[kWh/m2 Atemp och år] 

I: Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands 
län. 

115 

II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas 
och Värmlands län. 

 
100 

III: Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, 
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 
Stockholms, Uppsala, Gotlands och Västra 
Götalands län utom Härryda, Mölndal, 
Partille och Öckerö kommun 

 

 

 
80 

IV: Kalmar, Skåne, Hallands och Blekinge 
län. Samt Härryda, Mölndal, Partille och 
Öckerö kommun.  

 
75 

 
BBR 2015 ställer även krav på effektivare energihushållning vid renovering 
i byggnader. Vid större ändringar eller renovering av byggnader så ska de 
utformas så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, 
lågt kylbehov och effektivare användning av värme och el. 
Energihushållning vid renovering får inte äventyra byggnadens tekniska 
egenskaper eller förvanska byggnadens kulturhistoriska värde.  
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”Kraven på energihushållning ska tillämpas så att de övriga tekniska 
egenskapskraven kan tillgodoses och så att byggnadens kulturvärden inte 
skadas och att de arkitektoniska och estetiska värdena kan tas 
tillvara.”(BBR, 2015) 

2.4 Energibalans i byggnader 

Byggnaders energiflöden kan delas upp i tillförd energi och avgiven energi 
(Control Engagering, 2016). Den tillförda energin i form av solinstrålning, 
kroppsvärme och spillvärme från apparater i byggnaden brukar benämnas 
”gratisvärme”. Till den avgivna energin hör transmissionsförluster, 
ventilationsförluster och spillvatten. Differensen mellan den avgivna energin 
och den tillförda energin är den energi som måste tillföras byggnaden i form 
av ett externt värmesystem. I Figur 1 redovisas de olika energiflöden som 
kan vara aktuella i en byggnad. De aktuella energiflödena är solinstrålning, 
solfångare/solceller, värmeåtervinnande ventilationssystemet, interna 
värmetillskott (människor, hushållsapparater och belysning) som är den 
tillförda energin i byggnaden. De avgivande är förluster som sker genom 
läckage eller transmission genom byggnadens klimatskal och förluster via 
tappvarmvatten. 

 
Figur 1: Schematisk bild över energibalansen i en byggnad (Control Engagering, 2016). 

2.4.1 Transmissionsförluster 

De största värmeförlusterna sker genom transmission via klimatskalet 
(Persson, 2002). Transmissioner igenom byggnaden är den energi som 
läcker ut genom byggnadens omslutande delar dvs golv, väggar, tak, dörrar 
och fönster, även kallat byggnadens klimatskal (Sandin, 2010). Hur stor 
denna förlust är beror på temperaturdifferensen mellan ute- och 
innetemperaturen samt konstruktionens värmegenomgångskoefficient (U-
värde).    
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2.4.2 U-värde 

U-värdet hos en konstruktion beror på materialens värmemotstånd i 
konstruktionsdelen (Petterson, 2009). Ju bättre värmemotstånd materialen i 
konstruktionsdelen har desto lägre U-värde får konstruktionsdelen. Ett lågt 
U-värde är bra ur energihållningssynpunkt då konstruktionen släpper ut 
lägre mängd värme jämfört med en konstruktion med högt U-värde.  

U-värdet hos en konstruktionsdel beräknas genom att dividera 1 med 
värmemotståndet (𝑅), se Ekvation 3. Värmemotståndet (𝑅) beräknas genom 
att dividera materialskiktets tjocklek (𝑑) med värmeledningsförmågan (𝜆) 
hos materialet i fråga, se Ekvation 4 (Larsson & Berggren, 2015).  

𝑈 = 1
R
	  	  	  	  	  	   𝑊 𝑚G ∙ ℃   (3) 𝑅 = W

X
	  	  	  	  	   𝑚G ∙ ℃ 𝑊   (4) 

Medelvärde av U-värdet hos samtliga konstruktionsdelar i en byggnad kallas 
Um-värde och beräknas enligt Ekvation 5 (Larsson & Berggren, 2015). 
Första delen i ekvationen utgör summan av alla konstruktionsdelars U-värde 
(𝑈Y) multiplicerat med arean (𝐴Y) för respektive del. Andra delen i 
ekvationen står för de linjära köldbryggorna och den sista delen i ekvationen 
utgör de punktformiga köldbryggorna. Summan av alla tre delar divideras 
med byggnadens omslutande area (𝐴ZJ). 
 

𝑈J = 	  
𝑈Y ∙ 𝐴YY[\ + 𝜓^ ∙ 𝑙 + 𝑋&&[\^[\

𝐴ZJ
	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5)	  

𝑑 materialskiktets tjocklek 𝑚  

𝜆 
 
värmeledningsförmåga 𝑊 𝑚 ∙ 	  ℃	    

𝑈Y värmegenomgångskoefficient för 1D konstruktionsdelar 
𝑊 𝑚G ,℃   

𝐴Y area för konstruktionsdel där 𝑈Y gäller 𝑚G  

𝜓^ värmegenomgångskoefficient för linjär köldbrygga 
𝑊 𝑚G ,℃  

𝑙  längd för köldbrygga, 𝜓^ 𝑚  

𝑋& värmegenomgångskoefficient för punktformig 
köldbrygga	   𝑊 𝑚G ,℃  

𝐴ZJ sammanlagd area för omslutande byggnadsdelar 𝑚G  
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2.4.3 Köldbryggor 

Köldbryggor uppstår mellan konstruktionsdelar där isoleringsförmågan är 
sämre än övriga delar i konstruktion (Petterson, 2009). Vanligast är 
köldbryggor kring t ex fönster, dörrar eller balkonginfästningar där man 
bryter av övrig konstruktion, dessa kallas linjära köldbryggor. Det finns 
även punktformiga köldbryggor och dessa kan t ex uppstå vid 
ventilationsdon eller vid kramlor i fasad. Vid köldbryggor sker en lokal 
transport av värme ut genom klimatskalet som är beroende av 
temperaturdifferensen mellan ute och inne.  

Beräkning av de linjära köldbryggorna 𝜓 kan göras på följande sätt. Genom 
att dra bort det 1-dimensionella flödet för omslutande byggnadsdelar från 
den totala effektförlusten (𝐿Gc), kvar blir då differensen som motsvarar de 
linjära köldbryggorna 𝜓 (Larsson & Berggren, 2015), se Ekvation 6. 

𝜓 = 𝐿Gc −	   𝑈Y ∙ 𝐴Y
Y[\

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (6) 

Punktformiga köldbryggor kan beräknas på liknade sätt som de linjära 
köldbryggorna i Ekvation 6. Skillnaden är att även de linjära köldbryggorna 
dras bort från den totala effektförlusten, (𝐿fc), i detta fall (Larsson & 
Berggren, 2015). Se Ekvation 7. 

𝑋 = 𝐿fc −	   𝑈Y ∙ 𝑙Y − 	   𝜓^Y ∙ 𝑙Y
^[\

	  	  	  
Y[\

	  	  	  	  	  	  	  (7) 

 

 

 

 

𝐿Gc 
	  
effektförlust från 2-dimensionell beräkning 𝑊 𝑚G ,℃   

𝑈Y värmegenomgångskoefficient för 1-dimensionell 
konstruktionsdel 𝑊 𝑚G ,℃  

𝐴Y längd för köldbrygga, 𝜓^ 𝑚  

𝐿Gc 
 
effektförlust från 2-dimensionell beräkning	   𝑊 𝑚G ,℃ 	  

𝑈Y värmegenomgångskoefficient för 1-dimensionell 
konstruktionsdel 𝑊 𝑚G ,℃  

𝐴Y area för konstruktionsdel där 𝑈Y gäller 𝑚G  

𝜓^ värmegenomgångskoefficient för linjär köldbrygga 
𝑊 𝑚G ,℃  

𝑙  längd för köldbrygga, 𝜓^ 𝑚  
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2.5 Energieffektivisering  

Energieffektivisering innebär en förändring av befintlig energianvändning 
till en energianvändning som på något sätt förbättrar energiintensiteten 
(Svensk Energi, 2011). Energieffektivisering innebär att göra 
energianvändningen hållbar ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt 
perspektiv.  

”Energieffektivisering  är att göra energianvändningen så ekonomiskt 
effektiv som möjligt för användarna och samtidigt så hållbar som möjligt för 
samhället. Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar 
försörjningstryggheten och samtidigt bidrar till ökad konkurrenskraft.”  

(Svensk Energi, 2011)  

2.5.1 Energieffektivisering i byggnader 

Energieffektivisering i byggnader kan ske på olika sätt, vanligen genom 
tilläggsisolering av byggnadens klimatskal för att minska värmeförluster ut  
ur byggnaden (Svenska byggbranschens utvecklingsfond, u.å.). Dock kan 
det förändra utseendet på arkitektoniska värdet hos byggnader. Andra 
exempel på energieffektiva åtgärder i befintliga byggnader kan vara att 
installera värmeåtervinnande ventilationssystem eller ett uppvärmnings-
system som återvinner värmen i byggnaden. Att minska köldbryggor genom 
att täta eller att sätta in fönster med lägre U-värde kan också bidra till att 
energianvändningen minskar (Brandén & Joelsson, 2006). Genom att 
energieffektivisera byggnader så att mindre energi behöver tillföras till 
byggnaden minskar i sin tur också utsläppen av växthusgaser (Martínes-
Molina et. al. 2016).  

Många studier betonar att vid energieffektivisering i befintliga byggnader 
med ett kulturhistoriskt värde är det av högsta vikt att ta hänsyn till såväl 
bevarandet av det kulturhistoriska värdet som förståelse för byggnadens 
termiska klimat innan åtgärd (S.Polo López & Frontini, 2014), (Fabbri, 
2013) (Pracchi, 2014). Energieffektivisering av nyproducerade byggnader 
har haft stort fokus genom att införa nya lagar och krav för 
energianvändningen. Vad det gäller kulturhistoriska byggnader och 
energieffektivisering finns inte lika tydliga regler och krav vilket beror på att 
energieffektiviseringen ställs mot det arkitektoniska arvet hos byggnaderna 
som då skapar ett mer komplext problem (Martínes-Molina et. al. 2016). 
 
Byggnadstakten är ca 1 % i dagsläget vilket innebär att 70 % av de 
byggnader som finns i dag kommer att finnas 2050 (Brandén & Joelsson, 
2006), (Elmroth, 2010). För att minska energianvändning och på så sätt 
minska belastningen på miljön och klimatet måste energieffektiviseringen 
öka i de befintliga byggnaderna (Elmroth, 2009).  
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2.5.2 Energimål 

EU:s mål för energieffektivisering ingår i det så kallade 20/20/20 direktivet 
som togs fram 2008. Direktivet innebär en minskning av 
energianvändningen med 20% till år 2020 jämfört mot 1990 års nivåer och 
20 % lägre utsläpp av växthusgaser och att 20% av energin som används 
skall vara förnyelsebar.  

Sverige har nationella energimål till år 2020 (Regeringen, 2015).  Sverige 
vill minska växthusutsläppen med 17% till år 2020 jämfört mot år 2005. 
Ytterligare mål är att uppnå att 49% av energin ska komma från 
förnyelsebara energikällor till år 2020.  

2.6 Termisk komfort  

Den termiska komforten i en byggnad beror av flera fysiska faktorer som 
fukt, temperatur, ljus, lukt och lufthastighet (Boverket, 2015).  Måttet på hur 
den termiska komforten är i en byggnad beror på hur människor upplever 
den (Svensson, 2014). När människor känner obehag i ett rum beror det 
oftast på att lufttemperaturen är för hög eller låg, eller att 
stålningstemperatur från omgivande ytor är för hög eller låg. Det kan också 
bero på att luftrörelserna i rummet är för höga vilket resulterar i att 
människor upplever det som drag.   

För att uppnå ett behagligt termiskt klimat så finns det riktlinjer och 
vägledning från folkhälsomyndighetens allmänna råd (2014).  
Där det står beskrivet att rumsluftens temperatur inte får vara lägre en 20oC 
och lufthastigheten inte får vara högre än 0.15 m/sekund vid normal 
lufttemperatur inom vistelsezonen.  

Vistelsezonen erhålls från 1 m framför yttervägg med fönster eller dörr och 
0,6 m från vägg utan fönster eller dörr (Folkhälsomyndigheten, 2014 ), se 
Figur 2.  

 
Figur 2: Vistelsezonens mått från omslutande väggar.  
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2.6.2 Kallras 

Kalla ytor i ett rum kan skapa ett obehagligt termiskt klimat vilket dels på 
grund av att kall strålning kommer från ytan men också genom kallras 
(Heiselberg, 1994). Kallras skapas då en kall yta kyler ned den intilliggande 
luften. När luften kyls ned erhåller den en högre densitet än resterande 
rumsluft och på så sätt accelererar luften nedåt i rummet.  
 
Per Heiselberg har tagit fram förenklade ekvationer för att beräkna vilken 
hastighet luft får längs med ett golv då den har kylts ned längs en kall yta. 
För att beräkna vilken hastighet luften får ut i rummet finns tre olika 
ekvationer beroende på avståndet (𝑋) ut i rummet från den kalla ytan. 
Ekvationerna 8-10 är beroende av temperaturdifferensen mellan den kalla 
ytan och rumsluften, samt ytans relevanta höjd.   

𝑉Jij = 0,055	  × ∆𝜃×𝐻,   om 𝑋 < 4.0   (8) 

𝑉Jij =
s,stu
vw\,fG

× ∆𝜃×𝐻,   om 0.4	   < 𝑋 < 2.0   (9) 

	  𝑉Jij = 0,028	  × ∆𝜃×𝐻,   om 𝑋 < 2.0   (10) 
 

 

 

Figur 3: Beskrivande bild till ekvationerna (8) t.o.m. (10)  för beräkning av kallras. 

𝑉Jij luftens hastighet m s   

∆𝜃 differensen mellan yttemperaturen och rumsluftens 
temperatur ℃  

𝐻 relevant	  höjd	   m  

𝑋 relevant	  längd	  ut	  i	  rummet	   m  
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2.6.3 Fönster 

Idag har fönsters värmegenomsläpplighet förbättrats avsevärt jämfört med 
äldre fönster (Sandin, 2010). Äldre tvåglasfönsters U-värde ligger mellan 
2,5-3,0 W/m2K jämfört mot dagens fönster som har ett U-värde mellan 0,7-
1,5 W/m2K. Fönstrens U-värde bestäms både genom själva glaset och 
fönstrets båge och karm.  

Idag när fönsterna har låga U-värden är det inte själva fönstret utan 
anslutningen i ytterväggen som är det kritiska för energiförluster eller kallras 
(Rueegg et. al.,2001). 
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3. Objektsbeskrivning 
Objektet som studeras är en befintlig byggnad som idag är klassad som 
kulturhistoriskt värdefull. Byggnaden upprättades 1874 och brukades då som 
Länsfängelse i Växjö. Sen 2001 har byggnaden efter ombyggnad brukats 
som flerbostadshus med lägenheter med en genomsnittsarea på 65 m2. 
Kartläggning kommer att göras på den äldsta delen av byggnaden och inte 
på de tillbyggnader som gjorts. Lägenheterna i huvudbyggnaden i den äldsta 
delen varierar i storlek och några av lägenheterna är i två plan. En av de 
mest omfattade ombyggnationerna som utfördes, gjorde 2001 och var att öka 
fönsterandelen i lägenheterna.  I Figur 4 visas den södra fasaden av 
byggnaden i nuvarande utseende. 

 
 

Figur 4: Fasadritning från Söder med tillbyggnad.  

I Figur 5 visas en situationsplan över hela byggnaden i nuläget, det 
gråmarkerade visar den ursprungliga delen och, där studien kommer att 
göras.  

 

Figur 5: Situationsplan över byggnaden i dagsläget. 
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3.1 Konstruktion  

3.1.1 Grund och bjälklag 

Grundkonstruktionen är gjuten i armerad betong med rejäla fundament.  
I huvudbyggnaden löper tegelvalv i källaren, se Figur 6. 

 

 
Figur 6: Bild på sektionsritning genom byggnadens västra långsida som visar valven i källaren. 

 

Bjälklaget på plan 1, se Figur 7, skiljer sig från övriga plans 
bjälklagskonstruktion, se Figur 8. Bjälklaget på plan 1 är uppbyggt enligt 
följande; golvbeläggning, golvspackel, plastmatta, 3 mm träfiberskiva, 34 
mm trägolv, 220x45 mm reglar, mineralull, 12 mm plywood och 15 mm 
gips. Bjälklaget på plan 2-4 består av golvbeläggning, golvspackel, 23 mm 
trägolv, 20  mm trägolv och 20 mm reglar i kalkbruk och 65 mm tegel och 
kalkbruk.  

 

  
Figur 7: Detaljritning på bjälklaget på 

plan 1 från sektionsritning. 
Figur 8: Detaljritning på bjälklaget på plan 

2-4 från sektionsritning.. 
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3.1.2. Tak 

Vindsplanet används som lägenhetsutrymme och förrådmöjligheter, och är 
därför delvis isolerat. Se Figur 9 för material i den isolerade delen.  

 
Figur 9: Bild som redovisar material i takkonstruktionen.  

 
3.1.2 Fönster och dörrar 

Byggnadens fönster ändrades i samband med ombyggnationen 2001. Man 
valde fönster  och fönsterdörrar med ett U-värde på 1,5 W/m2K. Fönstren i 
lägenheterna är dagsläget 1.8 m höga och 1.1 m breda medan 
fönsterdörrarna är 2.6 m höga och 1.1 m breda. Fönstren och fönsterdörrarna 
är placerade långt ut i fasad och skapar djupa fönsternischer. På plan 1 är 
nischens djup 0,55 m, Se Figur 10, och på plan 2-3 är fönstrens nischer 
0,45m då ytterväggen tjocklek skiljer sig åt på planen.  

 
Figur 10: Bild över lägenheternas fönsters placering i yttervägg  

på plan 1 i byggnadens yttervägg 
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3.1.2 Verksamhets- och driftinformation 

I den ursprungliga huvudbyggnaden ryms 15 lägenheter fördelade på plan 1-
4. Lägenheterna varierar mellan 2-6 r o k och medelstorleken på en lägenhet 
i byggnaden är 65 m2.  Samtliga våningar har en takhöjd på 2.9 m. På plan 4 
finns tre lägenheter som är i tvåplan. Resterande yta på vinden nyttjas som 
förrådsutrymme.  

I källaren ligger tekniska utrymmen så som el- och undercentral. I övrigt så 
finns det till största del förrådsutrymmen och gemensamhetsutrymmen i 
källaren. Det finns en samlingslokal med ett litet pentry och intilliggande 
WC. Gym och bastu finns även på källarplanet.  

Byggnaden värms upp av fjärrvärme som levereras från VEAB (Växjö 
Energi AB). Fjärrvärmen värmer både värmesystemet i byggnaden som 
består utav radiatorer och tappvattensystemet. Ventilationen drivs genom 
frånluftssystem utan återvinning.   

 



25 
Matilda Hultman 

4. Metod 

4.1 Energisimulering i VIP+ 

Metoden som valts är en kvalitativ metod där studien riktar sig till att 
kartlägga en byggnad ingående m. h. a. simuleringsprogrammet VIP+. 
Programmet är väl inarbetat av branschen och har utvecklats i över 20 år. 
Det är även godkänt av Internation Energy Agency (IEA, 2007). 

I VIP+ beräknas energibalansen i en byggnad utifrån kända eller mätbara 
faktorer, se Figur 11. Programmet beräknar energianvändningen i 
byggnaden beroende på klimatskalets egenskaper, byggnadens orientering, 
glasytor, ventilationssystem, solinstrålning, mänskligvärmeöverföring, 
geografiskt läge, inomhus temperatur och utomhus temperatur mm.  
 

 
Figur 11: Schematisk bild över de olika faktorerna som 

 VIP+ tar hänsyn till vid energibalansberäkning (VIP-Energy, 2016) 



26 
Matilda Hultman 

Programmet beräknar också variationen i värmeflödet i byggnaden för varje 
timme över ett år. I programmet kan både en- två och tre- dimensionella 
detaljer i klimatskalet studeras med hänsyn till värmeflöde. VIP+ analyserar 
även värmelagringskapacitet i byggnader beroende på materialens 
egenskaper, som värmeledningsförmåga, densitet och 
värmelagringskapacitet.  

4.3 Beräkning av kallras  

Beräkning av kallras i fönsternischerna görs m. h. a. värden från VIP+ som 
tillämpas på ekvationer Heiselberg (1993) har tagit fram för att beräkna 
lufthastigheten vid kallras.   

𝑉Jij = 0,055	  × ∆𝜃×𝐻,   om 𝑋 < 4.0   (1) 

𝑉Jij =
s,stu
vw\,fG

× ∆𝜃×𝐻,   om 0.4	   < 𝑋 < 2.0   (2) 

𝑉Jij = 0,028	  × ∆𝜃×𝐻,   om 𝑋 < 2.0   (3) 

 
I VIP+ avläses yttemperaturen på insida yttervägg vid anslutningen till 
fönster, vid olika utomhustemperatur, Beräkningarna görs på fyra olika fall, 
ett fönster och en fönsterdörr på två olika våningsplan där ytterväggens 
tjocklek är olika. Fönstret och fönsterdörren som har valts är av de varianter 
som är  mest vanligt förekommande i byggnaden.  
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5. Genomförande 

5.1 Platsbesök 

Inledande i arbetet gjordes ett platsbesök vid byggnaden . Under 
platsbesöket studerades byggnaden som helhet, detaljer runt fönster och 
fönsterdörrarna, så som deras utformning och placering i yttervägg. Under 
besöket uppmättes fönstrens längd och bredd, samt fönsternischens djup. 
Plan-, sektion- och vissa detaljritningar i A1-format från ombyggnation har 
varit till förfogande under arbetet.  

5.2 Energisimulering i VIP+  

Simuleringsprogrammet VIP+ kräver information om byggnadens olika 
konstruktionsdelar,  vilka klimatförhållande som råder samt information om 
olika driftförhållanden i byggnaden.  

5.2.1 Byggnadsdelar 

Byggnaden konstrueras under dialogrutan byggnad genom att byggdelar 
väljs och tilldelas orientering, lägsta resp. högsta nivå, vridning, lutning och 
area, se Figur 12. Byggdelar finns färdiga att använda men i detta fall valdes 
att konstruera byggdelar för att matcha den verkliga konstruktionen. 
Programmet beräknar då ut U-värdet för respektive konstruktionsdel.  
 

 
Figur 12: Dialogruta för byggnadens olika konstruktionsdelar, där area, lägsta respektive högsta 

nivå, U-värde mm redovisas. I denna dialogruta redovisas källarplanet. 
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För källarvåningens konstruktionsdelar som ligger under markytan fördes 
värden in uppdelat i tre olika djup under rubriken orientering i dialogrutan, 
se Figur 13. Detta för att marktemperaturen varierar på de olika djupen. 
Källarväggen delades upp under följande djup; 1-2 m under mark, 0-1 m 
under markyta och vägg ovan markyta. 

 
Figur 13: Illustration över hur källarväggen förs in i VIP+ (VIP Energy, 2016). 

Byggnaden konstruerades i sju olika zoner , en zon för respektive 
våningsplan detta för att underlätta sammansättningen av byggnaden. Det är 
en relativt stor byggnad med många olika typer av byggdelar i programmet. 
Då byggnaden har olika driftfall på de olika våningsplanen.  

5.2.2 Dimensionering av fönster anslutning yttervägg 

I programmet dimensionerades 2-dimensionella konstruktionsdelars 
anslutning. Fönster och yttervägganslutning användes vidare för 
kallrasberäkningar som redovisas längre fram. Konstruktionsdelarna byggs 
upp i koordinatsystem med inomhus respektive utomhus på var sida om 
konstruktionsdelen, enligt dialogrutan i Figur 14. 

 
Figur 14: I dialogrutan förs även inomhus- och utomhus temperatur. Dialogen redovisar sedan 

temperaturen genom konstruktionen. Detta har främst används till beräkning utav kallras i nischerna.  
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5.2.2 Klimatdata 

Under rubriken klimatdata i menyn indata gjordes val av referensort 
(Klimatort), vindhastighet och solreflektion från mark samt vindhastighet. 
Klimatorten som användes som referens är Växjö år 2013.  

Vindhastighet sattes till 70 % av referensfilen för Växjö 2013 då det är ett 
normalvärde för en ”något skyddad byggnad” i VIP+. Lufttryck väljs utifrån 
vilken nivå som byggnaden ligger från havsnivån och sattes i detta fall till 
normalvärde 1000 hPa. För solreflektion från mark användes 20 % som 
värde då den omgivande markytan är av normal typ. Vid en markyta som är 
väldigt mörk antas ett lågt värde och vid en markyta som är högt 
reflekterande, ex. vatten så antas ett högt värde.   

5.3 Beräkning av kallras 

Vid beräkning av kallras används de 2-dimensionella köldbryggorna som 
byggts upp i VIP+ för att ta fram yttemperaturer i fönsternischen. De 
temperaturer som kunde avläsas i programmet jämfördes med termografiska 
bilder, se bilaga 5, som tagits på konstruktionsdelen under kallt klimat för att 
öka rimligheten för värdena.  

I VIP+ avlästes vilken temperatur som den inre ytan har beroende på olika 
utomhustemperaturer. Beräkningarna utfördes sedan med hjälp av 
Heiselbergs ekvationer 8-10 som redovisats i teorin. De 
utomhustemperaturer som användes var från -15oC till +15oC med 5oC  
intervall. I Figur 15 redovisas hur temperaturen i ytterväggen är fördelat vid 
utomhustemperatur -15oC och inomhustemperatur 22oC.  
  

 
Figur 15: Uppbyggnad av anslutning fönster-yttervägg i VIP+ 

 



30 
Matilda Hultman 

Med hjälp av informationen om vilken yttemperatur som väggen har närmast 
fönsterkonstruktionen gjordes beräkningar för kallras genom tillämpning av 
Heiselbergs formel: 

𝑉Jij = 0,055	  × ∆𝜃×𝐻, om 𝑋 < 4.0   

𝑉Jij =
s,stu
vw\,fG

× ∆𝜃×𝐻, om 0.4	   < 𝑋 < 2.0   

𝑉Jij = 0,028	  × ∆𝜃×𝐻, om 𝑋 < 2.0  
 

Beräkningarna gjordes vid 𝑋 = 0.55 och 𝑋 = 1.55 på våningsplan 1 och 
𝑋 = 0.45 och 𝑋 = 1.45 för våningsplan 2-3, då tjockleken för 
våningsplanen varierar, se Figur 16.  Den hastighet som luften har i 
vistelsezonen (𝑋G) jämförs mot de krav som Folkhälsomyndigheten (2014) 
har på lufthastighet inom zonen.  

 
Figur 16: Schematisk figur över förhållandet mellan avståndet från fönsterkarmen till nischens slut 

(X1) och mellan fönsterkarmen och vistelsezonen (X2). 

För att räkna ut kallraset vid fönsterdörrens nisch på våningsplan 1 vid 
utomhustemperatur -15oC används ekvation 9 då nischens djup är 0,55m 
eftersom då 𝑋 = 0.55 ligger inom intervallet 0.4 – 2.0m. Yttemperaturen 
avlästes till 8,67oC i VIP+ och inomhustemperaturen är 22oC. Nischens höjd 
vid fönsterdörren är 2,6m.  

𝑉Jij =
s,stu
vw\,fG

× ∆𝜃×𝐻, om 0,4	   < 𝑋 < 2,0   

X = 0,55 m  

∆𝜃 = 22 − 8,67 = 13,33°𝐶  

H =	  2,6 m  

𝑉Jij =
s,stu

s,uuw\,fG
× 13,33×2,6 = 0.299	  m/s   
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För att beräkna lufthastigheten då den når vistelsezonen används X=1,55m 
istället men med samma förhållanden som tidigare beräkning, vilket ger:  

X = 1,55 m  

∆𝜃 = 22 − 8,67 = 13,33°𝐶  

H =	  2,6 m  

𝑉Jij =
s,stu

\,uuw\,fG
× 13,33×2,6 = 0,195	  m/s   

För samtliga beräkningar, se bilaga 4.  



32 
Matilda Hultman 

6. Resultat  

6.1 Energisimulering i VIP+  

6.1.1 Byggnadens energianvändning 

Den totala energianvändningen för det studerade objektet är 180 kWh/m2 i 
VIP+. För uppvärmning i huvudbyggnaden går det åt 159 kWh/m2 och för 
tappvarmvatten 20 kWh/m2, se Tabell 2: Resultatet av energianvändning i 
byggnaden från VIP+ och köpt energi från år 2015..   

Tabell 2: Resultatet av energianvändning i byggnaden från VIP+ och köpt energi från år 2015. 

 VIP+ 
 [kWh/m2] 

Köpt energi  
 [kWh/m2] 

Total energiförsörjning: 180 170 

Uppvärmning: 159 154 

Tappvarmvatten: 20 16 

6.1.2 Tillförd energi 

Den största delen av den tillförda energin går åt till att värma upp byggnaden 
och tappvarmvattnet. Värmeförsörjningen i byggnaden ligger på 76 % av 
den totala tillförda energin. Byggnaden hämtar 6 % av värmen från 
solinstålning genom fönster och 7 % från ackumulering i byggnaden. 
Processenergi som av ger till rumsluften är 8 % och värmen från personer 
som vistas i byggnaden tillför 3 % av energi. Den tillförda energin är 
beräknat över ett helt år, se Figur 17.  

  

Figur 17: Diagram över tillförd energi i byggnaden utifrån beräkningar i VIP+ 
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6.1.3 Energiförluster 

De största energiförlusterna sker genom att värme transporteras ut genom 
byggnadens klimatskal. Transmissionsförlusterna i byggnaden är 67 % av 
den avgivna energin. Ventilationsförlusterna står för 23 %, spillvatten för 8 
% och den energi som går år för att kyla byggnaden är 2 % sett över ett helt 
år, se Figur 18. 

 
Figur 18: Diagram över den avgivna energin i byggnaden utifrån kalkylering i VIP+ 

6.1.4 Fördelning över året 

Resultatet visar att energianvändningen ökar under vintermånaderna vilket 
beror på att utomhustemperaturen är lägre under den perioden jämfört mot 
övriga året. Vilket i sin tur genererar i att värmeförsörjningen ökar under 
perioden.  

 
Figur 19: Diagram över avgiven energi per vecka över ett år. 
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6.2 Kallras 

6.2.1 Fönsterdörr 

Kallraset som uppstår vid fönsterdörrarna i lägenheterna på plan 1 uppfyller 
inte kraven från folkhälsomyndigheten. Vid temperaturen 0oC till -15oC är 
lufthastigheten i vistelsezonen över det rekommenderade värdet på 15 m/s, 
se Figur 20. På plan 2 och 3 uppfylls inte heller kraven från 
folkhälsomyndigheten på maximal lufthastighet 0,15 m/s. Vid 
utomhustemperatur ca +1.5oC uppstår för hög lufthastighet inom 
vistelsezonen, se Figur 22. 

 
Figur 20: Diagram över lufthastigheten som uppstår vid kallras i fönsterdörrarnas nisch beroende på 

utomhustemperatur, på plan 1. 

 

 
Figur 21: Diagram över lufthastigheten som uppstår vid kallras i fönsterdörrarnas nisch beroende på 

utomhustemperatur, på plan 2-3 
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6.2.2 Fönster 

Kallraset som uppstår i fönstrens nisch på plan 1 samt plan 2-3 uppfyller 
enligt beräkning kravet på 0,15 m/s tills det bli ca -10oC resp. -8oC utomhus 
då radiatorns inverkan inte är beräknad. Se Figur 22 för diagram över 
lufthastigheten vid olika utomhustemperaturer på plan 1 och se Figur 23 för 
motsvarande på plan 2-3. 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 22: Diagram över lufthastigheten som uppstår vid kallras i fönstrens nisch beroende på 

utomhustemperatur, på plan 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
Figur 23: Diagram över lufthastigheten som uppstår vid kallras i fönstrens nisch beroende på 

utomhustemperatur, på plan 2-3.  
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7. Analys 
Resultatet visar att de största energiförlusterna sker genom transmission 
genom byggnadens klimatskal. Vilket också i teorin är den största orsaken 
till värmeförlust i byggnader (Persson, 2002). Att transmissionen är så stor 
beror på att ytterväggarna är konstruerade i massiva material som betong 
och tegel utan ytterligare isolering vilket ger ytterväggen ett högt U-värde.  

Energiförsörjningen i byggnaden är hög och detta för att motverka de stora 
värmeförlusterna. Den beräknade energiförsörjningen för uppvärmning i den 
äldsta delen av byggnaden är 180 kWh/m2, Atemp. Vid jämförelse mot kraven 
för nyproducerade flerbostadshus, som är 80 kWh/m2, Atemp, är 
energiförbrukningen för byggnaden mycket hög (Boverket, 2015).  

Luftläckaget ökar under vinterhalvåret beroende av det kalla klimatet vilket 
beror på att den varma inomhusluften transporteras allt mer mot den kalla 
utomhusluften. Energiförlusterna är störst under vinterhalvåret och då även 
energiförbrukningen.  

Kallraset som bildas vid fönsterna resp. fönsterdörrarna uppfyller inte 
kraven från Folkhälsomyndigheten (2014) på luftrörelser inom 
vistelsezonen.. Vid fönsterdörrarna skapas för hög lufthastighet inom 
vistelsezonen redan vid en utomhustemperatur på +1,5oC på plan 2-3 och 
0oC på plan 1. Detta beror på att fönsterkonstruktionen är ansluten långt ut i 
ytterväggen men också på grund av fönstrets storlek, 1,8 m brett och 2,6m 
högt. Likt studien som Rueegg et al. (2012) gjort, skapar höga fönster i 
massiva väggar ofta ett obehagligt inomhusklimat i form av kallras som 
löper ut i vistelsezonen. Även Heiselbergs (1994) beräkningar för 
luftrörelser ut i rum, beskriver att ju längre stäcka luften har att accelerera på 
ju högre hastighet från luften. Detta förklarar att luftens hastighet ut i 
rummet är högre vid fönsterdörrarna jämfört mot vid fönstren under samma 
förhållanden.  
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8. Diskussion  
Syftet med studien har varit att ta fram den specifika energianvändningen i 
en kulturhistorisk byggnad och se vart de största förlusterna sker. Samt att 
lyfta vikten av energieffektivisering i det befintliga byggnadsbeståndet där 
kulturhistoriska byggnaderna utgör en viktig del.  Ytterligare ett mål med 
studien är att beräkna hur kallras som uppstår i fönsternischerna påverkar 
den termiska komforten.  

8.1 Metoddiskussion 

Simuleringsprogrammet VIP+ valdes för att det är ett inarbetat program i 
denna typ av simuleringar och har varit i branschen i över 20 år. Arbetet är 
utfört enligt en kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för en 
byggnads energianvändning. Med en kvalitativ metod hade det inte varit 
möjligt att uppnå samma resultat inom projektets tidsram. De värden som 
har används i VIP+ har varit tidskrävande att föra in i programmet.   

För att beräkna kallraset söktes en metod som kunde appliceras tillsammans 
med arbetet som genomförts i VIP+ och då var Per Heiselbergs ekvationer 
lämpliga. Det hade varit intressant att göra en djupare studie på 
beräkningarna av kallraset för att få ytterligare stöd till resultat. Men 
eftersom detta sätt anträffades sent i projektet fanns det inte tid för vidare 
studie.  

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet efter simulering visar att den största energianvändningen går åt till 
uppvärmning av byggnaden vilket enligt stämmer väl in på teorin.  

För att möjliggöra en jämförelse mellan den köpta energin och den 
beräknade energianvändningen krävdes att jämförelsen gjordes i W/m2. 
Eftersom den köpta energin är baserad på hela byggnaden och studien endast 
på den gamla delen kan det vara en faktor till att resultatet skiljer sig åt. Den 
nyare delen har troligen ett bättre U-värde jämfört med den äldsta delen. En 
annan faktor kan möjligtvis vara att referens året som användes i VIP+ vad 
för 2013 medan de värden som redovisats för köpt energi var från 2015. 

Beräkningarna redovisar att kallraset som uppstår i fönsterdörrarnas nisch 
uppfyller inte kraven för lufthastigheten inom vistelsezonen. Vilket beror på 
fönstrets storlek, luften hinner accelerera så att lufthastigheten blir för hög ut 
längs golvet. Vad gäller resultatet för kallraset som beräknat i fönsterna har 
inte hänsyn tagits till radiatorer vilket ger ett missvisande resultat i 
verkligheten. Dock avger den ytan i fönsternischen ändå en kall strålning 
som kan upplevas som drag. Det är inte själva fönsterkonstruktionen i sig 
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som är det största problemet utan det är anslutningen till ytterväggen som 
skapar en stor köldbrygga.  

8.3 Fortsatta studier  

Vad gäller energieffektivisering av befintliga byggnader och då också 
kulturhistoriska byggnader finns det mycket att fortsätta studera. Med tanke 
på att vi står inför en stor utmaning vad gäller att minska vår 
energiförbrukning.  

Vidare studier skulle kunna vara att ta fram olika typer av 
energieffektiviseringsmöjligheter för byggnaden och se hur det skulle 
påverka den slutgiltiga energianvändningen. Det hade vart intressant att 
arbeta vidare i VIP+ för att ta fram möjliga åtgärder för en minskad 
energianvändning i byggnaden. Genom att välja exempelvis andra material i 
konstruktionen eller ventilationssystem för att se hur det påverkar den totala 
energiförbrukningen.  

Det hade även varit intressant med en enkätundersökning för de boende i 
byggnaden. För att se hur de ställer sig till den termiska komforten vad 
gäller kallras och drag.  
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9. Slutsatser 
Slutsatsen utifrån simuleringen är att den största delen av 
energianvändningen i byggnaden går åt till uppvärmning och de största 
förlusterna sker genom transmission genom klimatskalet. Uppvärmning 
består av 76% av den totala energianvändningen och 
transmissionsförlusterna visar sig vara 67% av den avgivna energin.  

Kallraset som bildas i fönsterdörrarnas nischer vid utomhustemperatur 0℃ 
och lägre gör att lufthastigheten inte uppfyller kraven inom vistelsezonen på 
maximalt 0,15 m/s.  
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BILAGA 1- Väggtjocklek 
Ytterväggarnas benämning och tjocklek: 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Innerväggarnas benämning och tjocklek:  

 

 

 
  
 

 

 

 

        

	    

V1 = 1.12 m  V14 = 0.60 m V27 = 2.70 m  

V2 = 1.90 m   V15 = 5.30 m  V28 = 4.40 m  

V3 = 5.10 m V16 = 4.60 m V29 = 0.75 m  

V4 = 0.20 m  V17 = 2.50 m  V30 = 0.90 m  

V5 = 1.25 m  V18 = 0.55 m  V31 = 2.40 m 

V6 = 1.20 m V19 = 1.40 m  V32 = 2.20 m 

V7 = 1.30 m V20 = 2.05 m V33 = 4.70 m  

V8 = 1.10 m V21 = 0.65 m  V34 = 1.80 m  

V9 = 1.70 m V22 = 0.80 m V35 = 0.70 m  

V10 = 1.60 m V23 = 1.35 m  V36 = 0.50 m  

V11 = 3.95 m  V24 = 3.35 m  V37 = 1.50 m  

V12 = 3.45 m V25 = 4.85 m 

V13 = 5.00 m V26 = 4.30 m 

I1= 1.65 m  I8= 1.20 m 

I2 = 2.10 m I9 =  1.30 m 

I3 = 1.15 m I10 =  1.70 m 

I4 = 1.10 m  I11 =  0.80 m 

I5 = 2.25 m  I12 =  1.40 m 

I6 = 0.70 m  I13 =  0.50 m 

I7 = 0.60 m 
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BILAGA 2: VIP-Energy – Indata byggnad 

Plan 0 (källare) 

Västra Fasaden 

Yttervägg	  	   Längd	   
[m]	  

KV	  	  
[m2]	  

KV	  
(0-‐1m)	  
[m2]	  

KV	  	  
(1-‐2m)	  
[m2]	  

V1	   6.30	   7.25	   6.30	   2.21	  

V2	   4.70	   5.41	   4.70	   1.65	  

V3	   1.20	   1.38	   1.20	   0.42	  

V6	   4.75	   5.46	   4.75	   1.66	  

V7	   2.70	   3.11	   2.70	   0.95	  

V8	   2.20	   2.53	   2.20	   0.77	  

	  

Fönster 
Typ	  

Area	  
[m2]	  

Lägsta	  nivå 
[m]	  

Högsta	  nivå	  
[m]	  

1	   0.72	   0.90	   1.50	  

2	   0.92	   0.70	   1.30	  

Östra fasaden 

Yttervägg	   Längd	   
[m]	  

Area	  	  
KV	  	  
[m2]	  

Area	  	  
KV	  (0-‐1m)	  

[m2]	  

Area	  	  
KV	  (1-‐2m)	  

[m2]	  

V3	   1.50	   1.73	   1.50	   0.53	  

V8	   9.10	   0.47	   9.10	   3.19	  

V13	   1.00	  	   1.15	   1.00	   0.35	  

V14	   1.80	   2.07	   1.80	   0.63	  



 

Bilaga 2: Sid2: (7) 
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Norra fasaden 

Yttervägg 
	  

Längd	   
[m]	  

Area	  	  
KV	  	  
[m2]	  

Area	  	  
KV	  (0-‐1m)	  

[m2]	  

Area	  	  
KV	  (1-‐2m)	  

[m2]	  

V6	   34.7	   39.91	   34.70	   12.15	  

V8	   8.60	   9.89	   8.60	   3.01	  

V15	   0.20	   0.23	   0.20	   0.07	  

V16	   0.95	   1.09	   0.95	   0.33	  

V17	   1.00	   1.15	   1.00	   0.35	  

	  

Fönster 
Typ	  

Total	  area	  

[m2]	  

Lägsta	  nivå 
[m]	  

Högsta	  nivå	  
[m]	  

1	   1.44	   0.90	   1.50	  

Södra fasaden 

Vägg	   Längd	   
[m]	  

Area	  	  
KV	  	  
[m2]	  

Area	  	  
KV	  (0-‐1m)	  

[m2]	  

Area	  	  
KV	  (1-‐2m)	  

[m2]	  

V5	   4.80	   5.52	   4.80	   1.68	  

V6	   28.70	   33.01	   28.70	   10.05	  

V9	   2.80	   3.22	   2.80	   0.98	  

V10	   5.20	   5.98	   5.20	   1.82	  

V11	   1.20	   1.38	   1.20	   0.42	  

V12	   3.80	   4.37	   3.80	   1.33	  

	  

Fönster 
Typ	  

Area	  

[m2]	  

Lägsta	  nivå	  
[m]	  

Högsta	  nivå	  
[m]	  

1	   5.50	   0.90	   1.50	  
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Plan 1 

Västra Fasaden 

Vägg	   Längd	   
[m]	  

Area	  	  
[m2]	  

V5	   4.80	   5.52	  

V6	   28.70	   33.01	  

V9	   2.80	   3.22	  

V10	   5.20	   5.98	  

V11	   1.20	   1.38	  

V12	   3.80	   4.37	  

Östra fasaden  

Vägg	   Längd	   
[m]	  

Area	  	  
[m2]	  

V18	   0.30	   1.10	  

V29	   36.70	   133.96	  

V30	   3.35	   12.23	  

V31	   0.60	   2.19	  

V32	   0.40	   1.46	  
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Norra fasaden 

Vägg	   Längd	   
[m]	  

Area	  	  
[m2]	  

V18	   0.30	   1.10	  

V29	   36.70	   133.96	  

V30	   3.35	   12.23	  

V31	   0.60	   2.19	  

V32	   0.40	   1.46	  

	   	   	  

	  

Fönster 
Typ	  

Antal	  	  
[st]	  

Total	  area	  
[m2]	  

Lägsta	  nivå 
[m]	  

Högsta	  nivå	  
[m]	  

3	   8	   15.20	   2.60	   4.50	  

4	   1	   0.75	   4.20	   4.60	  

5	   6	   16.20	   1.90	   4.50	  

Södra fasaden 

Vägg	   Längd	   
[m]	  

Area	  	  
[m2]	  

V18	   0.30	   1.10	  

V29	   36.70	   133.96	  

V30	   3.35	   12.23	  

V31	   0.60	   2.19	  

V32	   0.40	   1.46	  
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Fönster 
Typ	  

Antal	  	  
[st]	  

Total	  area	  
[m2]	  

Lägsta	  nivå 
[m]	  

Högsta	  nivå	  
[m]	  

3	   8	   15.20	   2.60	   4.50	  

4	   1	   0.75	   4.20	   4.60	  

5	   6	   16.20	   1.90	   4.50	  

	  

Dörr 
Typ	  

Antal	  	  
[st]	  

Total	  area	  
[m2]	  

Lägsta	  nivå 
[m]	  

Högsta	  nivå	  
[m]	  

1	   1	   3.60	   1.90	   4.20	  

 
Plan 2-3  
Västra Fasaden 

Vägg	   Längd	   
[m]	  

Area	  	  
[m2]	  

V6	   3.85	   14.05	  

V8	   2.60	   9.49	  

V9	   0.40	   1.46	  

V18	   18.30	   66.80	  

V19	   1.30	   4.75	  

V20	   0.4	   1.46	  

V21	   0.4	   1.46	  

	  

Fönster 
Typ	  

Antal	  	  
[st]	  

Total	  area	  
[m2]	  

Lägsta	  nivå 
[m]	  

Högsta	  nivå	  
[m]	  

3	   4	   7.6	   6.25	   8.05	  

5	   2	   5.4	   5.55	   8.15	  
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Östra fasaden 

Vägg	   Längd	   
[m]	  

Area	  	  
[m2]	  

V13	   0.20	   0.73	  

V18	   13.50	   49.28	  

V25	   0.40	   1.46	  

	  

Fönster 
Typ	  

Antal	  	  
[st]	  

Total	  area	  
[m2]	  

Lägsta	  nivå 
[m]	  

Högsta	  nivå	  
[m]	  

3	   6	   11.4	   6.25	   8.05	  

Norra fasaden 

Vägg	   Längd	   
[m]	  

Area	  	  
[m2]	  

V13	   0.50	   1.83	  

V21	   36.80	   134.32	  

V23	   0.40	   1.46	  

V24	   0.50	   1.83	  

V25	   0.60	   2.19	  

V26	   0.50	   1.83	  

V27	   0.60	   2.19	  

V28	   0.50	   1.83	  

	  
	  

Fönster 
Typ	  

Antal	  	  
[st]	  

Total	  area	  
[m2]	  

Lägsta	  nivå 
[m]	  

Högsta	  
nivå	  [m]	  

3	   13	   24.7	   6.25	   8.05	  

5	   4	   10.8	   5.55	   8.15	  
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Södra fasaden 

VÄGGNR.	   LÄNGD	   
[M]	  

AREA	  	  
[M2]	  

V18	   0.50	   1.83	  

V21	   37.70	   137.61	  

V22	   4.40	   61.06	  

V26	   1.10	   4.02	  

	  

FÖNSTER 
TYP	  

ANTAL	  	  
[ST]	  

TOTAL	  AREA	  
[M2]	  

LÄGSTA	  NIVÅ 
[M]	  

HÖGSTA	  
NIVÅ	  [M]	  

3	   8	   15.20	   6.25	   8.05	  

5	   6	   16.20	   5.55	   8.15	  
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Bilaga 3 : VIP-Energy – 2-dim. Köldbrygga  

Plan 1 

 
Figur 1: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 1 vid utomhus 

temperatur 15℃.   

 
Figur 2: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 1 vid utomhus 

temperatur 10.   
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Figur 3: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 1 vid utomhus 

temperatur 5.   

 
Figur 4: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 1 vid utomhus 

temperatur 0℃ 
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Figur 5: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 1 vid utomhus 

temperatur -5℃.   

 
Figur 6: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 1 vid utomhus 

temperatur -10℃.   
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Figur 7: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 1 vid utomhus 

temperatur -15℃.   
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Plan 2-3  

 
Figur 8: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 2 vid utomhus 

temperatur 15℃.   

 

 
Figur 9: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 2 vid utomhus 

temperatur 10℃.   
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Figur 10: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 2 vid utomhus 

temperatur 5℃.   

 

 
Figur 11: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 2 vid utomhus 

temperatur 0℃.   
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Figur 12: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 2 vid utomhus 

temperatur -5℃.   

 

 
Figur 13: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 2 vid utomhus 

temperatur -10℃.   
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Figur 14: Uppbyggnad av konstruktion anslutning yttervägg – fönster på plan 2 vid utomhus 

temperatur -15℃.   
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Bilaga 4 - Beräkning av kallras  

Plan 1 – Fönster  
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Plan 1 - Fönsterdörr 
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Plan 2-3 - Fönster 
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Plan 2-3 - Fönsterdörr 
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BILAGA 5 – Termografiska bilder 
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