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Sammanfattning 

Byggsektorn står idag för ca 40 % av jordens totala energiförbrukning och expansion 

inom sektorn leder till att energiförbrukningen ständigt ökar. För att minska utsläpp 

av växthusgaser som beror av byggsektorns växande energibehov, har 

Europaparlamentet beslutat att införa speciella direktiv gällande energianvändning 

för alla nyproducerade byggnader. I Sverige definierade Boverket år 2015, 

direktivets riktlinjer i “Förslag till svensk tillämpning av nära-

nollenergibyggnader”. Definitionen avser energiprestanda och kvantitativa riktlinjer 

för framtida versioner av Boverkets Byggregler, BBR. 

Syftet med studien är att belysa vad som krävs för att uppfylla kommande 

minimikrav för en byggnads specifika energianvändning enligt BBR. Detta jämförs 

sedan med vad olika ambitionsnivåer inom miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 

3.0 motsvarar vad det gäller en byggnads tekniska aspekter. Arbetet innehåller en 

omprojektering av klimatskalet för byggnaden Sommarslöjan, Högstorp Växjö, där 

förändringsmöjligheter beaktas ur ett kostnadsperspektiv. Sekundärt utvärderas även 

andra aspekter som påverkar byggnadens energianvändning. 

Resultat av studien verifierar att Boverkets kommande krav på minskad specifik 

energianvändning i nyproducerade byggnader är möjlig att uppnå med den teknik och 

det tekniska kunnande som finns tillgängligt idag. Däremot är det knappast praktiskt 

möjligt att åstadkomma detta enbart genom att fokusera på utformningen av 

byggnadens klimatskal.  

Ett förslag som presenteras i studien, för att minska den studerade byggnadens 

specifika energianvändning från 69,2 kWh/m2 Atemp och år till  

63,1 kWh/m2 Atemp och år innebär att isoleringstjockleken för väggarna, 

vindsbjälklaget och grunden ökas. Förslaget innebär även att den totala 

fönsterandelen i byggnadens klimatskal reduceras från 8 % till 7 %. Vidare 

undersöks möjligheterna att ytterligare reducera den specifika energianvändningen 

genom att öka temperaturverkningsgraden i ventilationssystemet, att reducera 

energiförlusterna genom köldbryggor och att utvinna energi från solceller på 

byggnadens tak. De reducerande åtgärderna innebär en sänkning från  

63,1 kWh/m2 Atemp och år till 39,7 kWh/m2 Atemp och år. 

De vägda kraven angående specifik energianvändning från Miljöbyggnad 3.0, vilket 

för den studerade byggnaden innebär 44 kWh/m2 Atemp och år, visas vara svåra att 

uppnå inom kostnadseffektiva ramar med den teknik och det tekniska kunnande som 

finns tillgängligt idag. Miljöbyggnads krav kan därför i dagsläget lämpligen ses som 

en drivkraft för framtida utveckling och innovation snarare än som en realistisk 

målsättning för byggnadsprojektering. 
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Summary 

The building industry currently accounts for about 40 % of the worlds total energy 

consumption, and the ongoing expansion of this sector further increases it’s energy 

demand. In order to reduce greenhouse gas emissions from the building industry that 

is due to the combustion of fossil fuels needed to meet it’s energy demand, the 

European Parliament has decided to introduce specific directives on energy use for 

all new buildings. In Sweden, Boverket in 2015, defined the directive's guidelines in 

"Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader". This definition refers 

to energy performance and quantitative guidelines for future versions of the Building 

Construction Regulations, BBR. 

The main purpose of this thesis is to highlight what is required in order to meet the 

future minimum requirements of the BBR that concerns a building's specific energy 

use. It also reflects on what levels of ambition that is required to meet the future 

standards of the environmental certification system Miljöbyggnad 3.0. The thesis 

consists of a re-thinking of the building envelope for the multi-apartment dwellings 

Sommarslöjan, located in Högstorp in the municipality of Växjö. Possible alternative 

construction alternatives for the envelope are taken into account from a cost 

perspective. Secondarily, other aspects that affect the energy use of the building are 

evaluated. 

The results confirm that Boverket's future requirements, that aims to reduce the 

specific energy use of new buildings, are possible to achieve with the available 

technology and technical knowledge that the sector possesses. However, it is 

considered impossible to achieve this by focusing only on the technical design of 

building envelopes.  

An option to reduce the specific energy consumption of the building from  

69.2 kWh/m2 Atemp, year to 63.1 kWh/m2 Atemp, year is presented in the study. This 

option consists of increasing the insulation thickness in the exterior walls, the attic 

and the foundation. The option also includes a reduction of the total amount of 

windows in the building envelope from 8 % to 7 %. Exploring the possibilities of 

further reductions of the specific energy use is done by increasing the heat recovery 

in the ventilation system, reducing energy losses due to thermal bridges and by 

producing energy from solar cells. These further reduction measures decreases the 

buildings specific energy use of 63.1 kWh/m2 Atemp, year to 39.7 kWh/m2 Atemp, year. 

The stricter requirements regarding the specific energy use in mutli apartment 

dwellings from Miljöbyggnad 3.0, 44 kWh/m2 Atemp, year, is considered difficult to 

achieve within a cost-effective approach with the technology and technical 

knowledge available. These requirements must therefore, instead, be viewed as an 

driving force for future development and innovation, than a realistic objective for 

current building design. 
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Abstract 

Hårdare energidirektiv från EU gällande energianvändning i byggnader har resulterat 

i Boverkets framtagande av Sveriges kommande nära-nollenergilagstiftning. Den 

kommande lagstiftningen kommer ur energisynpunkt innebära ett paradigmskifte för 

hur man projekterar och bygger nya byggnader i Sverige. I samarbete med WSP 

Sverige AB har detta arbete huvudsakligen undersökt potentialen att klara av denna 

omställning, genom att fokusera på minimering av energiförluster från transmission i 

en byggnads klimatskal. 

Arbetet innehåller en omprojektering av en specifik byggnads klimatskal. Vid 

framtagandet av detta klimatskal har olika konstruktionsalternativ simulerats och 

analyserats för att på ett kostnadseffektivt sätt avgöra den ambitionsnivå som krävs 

för att uppnå kraven i den kommande lagstiftningen. Utöver Boverkets kommande 

lagstiftning har även möjligheten att klara av viktade krav från 

miljöclassifieringssystemet Miljöbyggnad analyserats. 

Nyckelord: Nära-nollenergibyggnader, Miljöbyggnad, klimatskal, IDA ICE. 
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1 Introduktion 

Växthuseffekten är ett naturfenomen som beror på att den värmestrålning 

som jorden emitterar delvis blockeras av växthusgaser som finns i 

atmosfären. Värmestrålningen bidrar till att temperaturen på jorden hamnar 

på en högre och jämnare nivå än vad som annars varit fallet. Sedan 

industrialiseringen på 1800-talet kan vi se en ökning av koldioxidhalten i 

atmosfären som beror på förbränning av fossila energikällor (SMHI, 2012). 

Temperaturökningen har i sin tur resulterat i en successiv negativ 

klimatförändring (Ciardini et al. 2016). 

För att motverka klimatförändringen har den Europeiska kommissionen som 

mål att sänka utsläppen av växthusgaser från alla EU-länder med 80-95 % 

fram till år 2050 jämfört med nivån för år 1995 (The European Commission, 

2011). Nyproduktion och drift inom byggsektorn står för 6 % av alla utsläpp 

av växthusgaser (IPCC, 2014) och för ca 40 % av jordens totala 

energiförbrukning. Byggsektorn expanderar dessutom hela tiden, vilket 

resulterar i att dess energiförbrukning blir allt högre. Att sträva mot minskad 

energianvändning och mer utbrett användande av förnyelsebara energikällor 

inom byggsektorn är därför en viktig del av EU:s arbete för ett bättre klimat 

(The European Commission, 2010).  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

För att minska utsläppen som beror av byggsektorn har Europaparlamentet 

beslutat att införa speciella direktiv gällande energianvändning för alla 

nyproducerade byggnader. Det har beslutats att alla nyproducerade 

byggnader som byggs efter år 2020 skall vara så kallade Nära-

nollenergibyggnader. För alla nya byggnader som används och ägs av 

offentliga myndigheter gäller direktivet redan från den 1 Januari år 2019 

(The European Commission, 2010). 

Målsättningen med Europaparlamentets direktiv är att minska 

energiförbrukning och utsläpp, på lång sikt, i enhetlighet med 

kyotoprotokollet (The United Nations, 1998) och UNFCCC (The United 

Nations Framework Convention on Climate Change). Det innebär att 

förhindra en temperaturhöjning vid jordytan som överstiger 2 °C, vilket är 

en av flera viktiga målsättningar för EU. 

Europaparlamentet har i sitt direktiv inte definierat med siffror vad Nära-

nollenergibyggnader innebär, utan har istället valt att överlåta ansvaret till 

respektive medlemsstat. I Sverige har Boverket tagit fram ett förslag till 

svensk tillämpning och definition av begreppet Nära-nollenergibyggnader. 

Definitionen avser energiprestanda och kvantitativa riktlinjer för framtida 

versioner av Boverkets Byggregler (BBR). En studie av Seljom et al. (2016) 

visar att det utbredda implementerandet av Nära-nollenergibyggnader inte 
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bara hade inneburit en väsentlig minskning av den totala 

energianvändningen från den svenska byggsektorn, utan även till viss del 

minskat den totala elanvändningen i Sverige. 

Dagens krav på specifik energianvändning som gäller ej eluppvärmda 

flerbostadshus i klimatzon 3 (delar av Götaland och Svealand) är 90 kWh/m2 

Atemp
1 och år. I Boverkets föreslagna tillämpning av EU:s direktiv är kravet 

för samma byggnadstyp och geografiska position 55 kWh/m2 Atemp, år. 

Sänkningen är en ambitiös målsättning men har bedömts som rimlig med 

hänsyn till såväl tillgänglig teknik som tekniskt kunnande (Boverket, 2015).  

Vid nyproduktion av byggnader eftersträvas ibland högre energieffektivitet 

och lägre energianvändning än vad BBR kräver, exempelvis när en byggnad 

skall uppnå en viss miljöcertifiering. Ett Svenskt miljöklassificeringssystem 

som ofta används är Miljöbyggnad. Certifieringen Miljöbyggnad utfärdas av 

den ideella organisationen Sweden Green Building Council som arbetar med 

att göra Sveriges bebyggelse mer miljömässigt hållbar (SGBC, 2017). Vid 

projektering av Nära-nollenergibyggnader bör fokus ligga på minimering av 

byggnadens uppvärmningsbehov genom användning av energieffektiva och 

lufttäta klimatskal (Moran et al. 2017). 

Sommarslöjan, Högstorp är ett pågående projekt som gäller nybyggnation av 

ett LSS-boende med särskild service för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Gruppboendet kommer bestå av 10 privata lägenheter 

som beräknas vara färdigställt i September 2017. WSP är ett stort, 

internationellt analys- och teknikkonsultföretag som utfört tidigare 

energiberäkningar för detta projekt. 

1.2 Mål och Syfte 

Syftet med arbetet är att belysa vad som krävs, av ett klimatskal, för att 

uppfylla kommande minimikrav för en byggnads specifika 

energianvändning enligt BBR. Syftet är också att jämföra detta med vad 

olika ambitionsnivåer inom miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 3.0 

motsvarar avseende krav på klimatskal för samma byggnad. Slutligen syftar 

arbetet till att ge vägledning till byggherrar och projektörer inför beslut om 

krav och ambitionsnivåer för andra projekt inom samma kategori av 

byggnader. Arbetet skall även ge läsaren kunskap om BBR:s kommande 

lagstiftning gällande högt ställda energikrav för nyproducerade byggnader. 

Mål för arbetet är att 

• Redovisa ett klimatskalsalternativ där föreslagna åtgärder innebär att 

byggnaden Sommarslöjan, Högstorp uppnår Boverkets kommande krav 

                                                 
1 Atemp: Den invändiga area, dvs den area som omsluts av klimatskalets insida, av 

samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan som är avsedd till att värmas till 

mer än 10 °C. 
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på Nära-nollenergibyggnader samt certifieras med betyget Silver inom 

Miljöbyggnad 3.0 efter införandet av nära-nollenergikrav, 

• I framtagningsprocessen av klimatskalsalternativet bedöma varje 

analyserad parameter efter kostnadseffektivitet genom att jämföra 

investeringskostnader med energibesparingar under byggnadsdelens 

livslängd, 

• Diskutera andra konsekvenser än de rent ekonomiska av att projektera 

byggnaden enligt den kommande bygglagstiftningen. 

1.3 Avgränsningar 

Under arbetet kommer det utföras alternativ projektering av klimatskalet för 

byggnaden Sommarslöjan, Högstorp Växjö. Arbetet utförs i samarbete med 

konsultföretaget WSP som utfört energiberäkningar för projektet. 

I den alternativa projekteringen kommer det nya klimatskalet utformas så att 

byggnaden uppfyller betyg Silver för indikatorn energianvändning i 

Miljöbyggnad 3.0. Bedömningskriterierna gäller för nyproducerade 

byggnader. Andra indikatorer än energianvändning, så som t.ex. ljudmiljö 

och fuktsäkerhet, undersöks ej i detta arbete. 

Byggnadens klimatskal kommer utformas så kostnadseffektivt som möjligt. 

I denna del beaktas dock endast material- och driftkostnader. Ändrad 

utformning av klimatskalet kan t.ex. även leda till högre 

produktionskostnader till följd av ökat antal arbetstimmar, vilket ej beaktas. 

 

Byggnaden Sommarslöjan, Högstorp är ursprungligt projekterad med 

fjärrvärme som primär värmekälla. Under arbetets gång kommer inte 

alternativa värmekällor som t.ex. värmepumpar att undersökas. 

Analys av olika typer av isoleringsmaterial för respektive byggnadsdel 

kommer inte att undersökas. 
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2 Teori 

I detta kapitel förklaras olika begrepp som är centrala för ämnesområdet. 

Därefter beskrivs de faktorer som påverkar energibalansen i en byggnad. 

Idag gällande lagar, regelverk och miljöklassningssystem presenteras och 

aktuella krav jämförs med den kommande energilagstiftningen. 

2.1 Begreppsförklaring 

Atemp: Den invändiga area, dvs den area som omsluts av klimatskalets 

insida, av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan som är avsedd till 

att värmas till mer än 10 °C. När den specifika energianvändningen beräknas 

är Atemp den area som används. Innerväggar, trappor och schakt inräknas i 

Atemp, dock ej garage. 

Effektbehov: Den mängd energi som krävs per tidsenhet för en viss 

aktivitet.  

Fastighetsel: Den el som krävs för att en byggnads installationer och system 

skall kunna drivas. 

FTX-system: Ett fläktstyrt till- och frånluftssystem som kan återvinna 

värme från luft som ventileras ut genom värmeväxling. 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um: Anger hur bra en 

byggnadsdel, t.ex. tak, golv och väggar, isolerar. Ju lägre värde desto bättre 

isolerar byggnadsdelen. Enheten är W/m2K. 

g-värde: Ett procentuellt värde som anger hur mycket solenergi som tränger 

igenom en viss byggnadsdel. 

Hushållsenergi: Den el och annan energi vars ändamål är att användas till 

hushållet. Det kan t.ex. vara elanvändning för tvättmaskin, spis, TV, 

belysning och annan hemelektronik. 

IFC-fil: En filtyp som används för att översätta information mellan olika 

byggnadsmodellsprogram. 

Klimatskal: De byggnadsdelar som skärmar av en byggnads innerklimat 

från det omgivande ytterklimatet. 

SFP-tal: Den summerade effekten från till- och frånluftsfläktarna i ett FTX-

system [kW/(m3/s)]. 

  



13 

Ericson & Knutas 

Specifik energianvändning: Den energi som behöver levereras till en 

byggnad för att tillfredställa dess behov av uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvattenuppvärmning och fastighetsel över ett normalår, fördelat på 

byggnadens Atemp.  

Luftbehandlingssystem: Det är ett system som behandlar till- och frånluft. 

Systemet påverkar inneluften och dess kvalité i en byggnad och 

dimensioneras efter bland annat byggnadens ventilationsbehov och värme- 

eller kylbehovet. 

Verksamhetsenergi: Den el och energi som används för verksamheter i 

lokaler. Det kan t.ex. vara processenergi, datorer, spis och andra apparater 

som tillhör verksamheten och som ingår i verksamhetsenergi.  

2.2 Energianvändning 

År 2015 uppgick den totala energianvändningen i Sverige till 525 TWh 

(Energimyndigheten, 2017). I både Sverige och EU arbetar man ständigt för 

att minska denna användning. Som resultat av arbetet har den svenska 

energianvändningen årligen minskat sedan milleniumskiftet, på grund av 

hårdare krav gällande energianvändning i byggnader, se Figur 1. 

 

Figur 1: Temperaturkorrigerad energianvändning för uppvärmning och varmvatten i svenska småhus, 

flerbostadshus och lokaler kWh/m2, år. Illustration: Lars Nilsson, med medgivande 

(Energimyndigheten, 2017). 

I Boverkets byggregler, BBR 22, definieras en byggnads energianvändning 

som “den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver 

levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning 

(𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣), komfortkyla (𝐸𝑘𝑦𝑙), tappvarmvatten (𝐸𝑡𝑣𝑣) och byggnadens 

fastighetsenergi (𝐸𝑓). Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för 

uppvärmning installeras, inräknas även dess energianvändning”. 

Byggnadens energianvändning 𝐸𝑏𝑒𝑎 fastställs enligt 

 𝐸𝑏𝑒𝑎 = 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣 + 𝐸𝑓 ( 1 ) 
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I en byggnads specifika energianvändning ingår inte hushållsenergi och 

verksamhetsenergi. Vid energiberäkningar måste de dock tas hänsyn till då 

de påverkar en byggnads användning av värme och kyla. Det kan t.ex. gälla 

ökad användning av hushållsapparater som bidrar till uppvärmningen av en 

byggnad vilket kan medföra att uppvärmningsbehovet minskas. Detta är 

endast ett exempel av flera faktorer som påverkar energianvändningen i 

bostäder. Även de boendes beteende har väldigt stor inverkan på den 

slutgiltiga mängd energi som förbrukas i ett hushåll.  

Hur de boendes beteende och livsstil påverkar energianvändning och termisk 

komfort undersöks i en studie av Barthelmes et al. (2016). Fallstudien 

undersöker ett flerbostadshus byggt i centraleuropa. Studien visar att 

beteendemönstret och mängden brukare i ett hushåll kan påverka den 

specifika energianvändningen i hushållet. Det kan innebära hela 83 % lägre 

eller 76 % högre energianvändning jämfört med ett teoretiskt beräknat 

normalvärde för hustypen.  

2.3 Systemgräns 

Vid energiberäkningar definieras en byggnads så kallade systemgränser. Det 

är de gränser som olika energiflöden passerar (Elmroth, 2015). Gränserna 

kan gälla en specifik intern värmelast, ett rum i en byggnad eller den area 

som omsluts av en byggnads klimatskal, se Figur 2. Genom att ha tydligt 

uppsatta systemgränser underlättar det för korrekta dimensioneringar och 

beräkningar av energiflöden för en specifik byggnad. Således kan den 

specifika energiförbrukningen beräknas, då det tas hänsyn till både tillförd 

och använd energi.  

 

 

Figur 2: Systemgräns för en byggnads energianvändning. Illustration: Boverket, med medgivande 

(BBR, 2017). 
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2.3.1 Klimatskal 

De byggnadsdelar som skärmar av en byggnads innerklimat mot det 

omgivande ytterklimatet kallas för klimatskal. En byggnads klimatskal 

består vanligtvis av väggar, dörrar, fönster, tak och grund. Klimatskalet 

skyddar från kyla, regn och blåst. Dess utformning och material i de olika 

konstruktionsdelarna påverkar hur energieffektiv och lufttätt en byggnad kan 

vara.  

Ferarra et al. (2017) förklarar att hög energieffektivitet i en byggnad endast 

kan uppnås genom att undersöka och parallellt optimera samtliga variabler 

som påverkar dess energieffektivitet. Studien, som undersökte ca 7000 olika 

designkonfigurationer för ett flerfamiljshus, pekar även på vikten av att 

undersöka och finna en kostnadsoptimal balans mellan värme och kylbehov 

vid optimering av ett klimatskal.  

I en studie av Ruud (2011) görs bedömningen att det kommer vara enklare 

att uppnå klimatskal med rimliga skaltjocklekar i framtidens Nära-

nollenergibyggnader om dessa består av lätta regelkonstruktioner kontra 

tyngre stomalternativ i homogena skikt. Det beror på att fördelarna med 

ackumulerad värmeenergi i tyngre stommar inte väger upp mot 

regelkonstrunktionens möjlighet att kombinera bärande materialskikt med 

isolerande materialskikt. Regelkonstruktionen tillåter mer isolering på en 

mindre yta än tyngre stomalternativ. 

2.4 Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster är värmeförluster där värme transporteras ut genom 

en byggnads klimatskal. I en rapport av Energimyndigheten (2015) bedöms 

klimatskalet i en byggnad genomsnittligt stå för ca 70 % av en byggnads 

totala transmissionsförluster, resterande 30 % bedömdes komma från 

byggnadens ventilation, se Figur 3. 

 

Figur 3: Procentuella transmissionsförluster från en byggnads klimatskal. Illustration: Bo Reinerdahl 

(Energimyndigheten, 2015). 

Värmeförluster uppstår då värme transporteras genom strålning, ledning och 

konvektion ut genom en byggnads klimatskal (Burström, 2007). De tre olika 

värmetransportstyperna uppstår t.ex. vid temperaturskillnader mellan olika 

byggnadselement.   
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2.4.1 Strålning 

Värmestrålning sker då värme överförs mellan två ytor och beror av bland 

annat ytornas färg, struktur och deras vinklar i förhållande till varandra 

(Burström, 2007). Alla kroppar avger termisk strålning och 

strålningsintensiteten hos en verklig kropp som absorberar infallande 

strålning beräknas som 

 𝑞𝑠 = 𝜀 ∗ 𝜎𝑠 ∗ 𝑇4 ( 2 ) 

där 

𝑞𝑠 = Strålningsintensiteten [W/m2] 

𝜀 = Emittansen [-] 

𝜎𝑠 = 5,7 ∗ 10−8 [W/m2K4] 

𝑇 = Kroppens temperatur [K] 

Genom värmestrålning kan alltså en byggnadsdel leda värme ut genom 

klimatskalet. En byggnadsdel (kropp) kan absorbera (𝛼), reflektera (𝜌) och 

transmittera (𝜏) strålning och summan av dessa är den totalt infallande 

strålningen, se Figur 4. 

 

Figur 4: Av den infallande strålningsintensiteten absorberas (𝛼), reflekteras (𝜌) och transmitteras (𝜏) 

olika andelar av strålningen. 

För de flesta byggnadsmaterial är transmissionen 𝜏 = 0 för ett stort 

våglängdsområde, dvs långvågig strålning som är värmestrålning vid 

normala temperaturer (Sandin, 2010). Hur stor andel 𝛼, 𝜌 och 𝜏 är, varierar 

med strålningens våglängd och de relativa andelarna beräknas som 

 𝛼 ∗ 𝜌 ∗ 𝜏 = 1 ( 3 ) 
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och den strålning som absorberas och beror av den infallande strålningen 

mot kroppen beräknas som 

 𝑞 = 𝛼 ∗ 𝑞𝑖𝑛 ( 4 ) 

där 

𝑞 = Absorberad strålning [W/m2] 

𝛼 = Absorptans [-] 

𝑞𝑖𝑛 = Infallande strålning [W/m2] 

2.4.2 Konvektion 

Vid konvektion transporteras värme med ett strömmande medium, vätska 

eller gas, mellan ställen med olika temperaturer (Sandin, 2010). Luft är det 

vanligaste värmeöverförande mediet inom byggfysiken och 

värmetransporten, till luften från ytan av ett fast ämne beräknas som  

 𝑞𝑘 = 𝛼𝑘 ∗ (𝑇0 − 𝑇1) ( 5 ) 

där 

𝑞𝑘 = Värmetransport till luften från ytan [W/m2] 

𝛼𝑘 = Värmeöverföringskoefficient pga konvektion [W/m2K] 

𝑇0 = Yttemperatur [K] 

𝑇1 = Lufttemperatur [K] 

Det finns två olika typer av konvektion; naturlig och påtvingad (Sandin, 

2010). Naturlig konvektion uppstår då varm luft stiger jämfört med den kalla 

luften på grund av dess lägre densitet. Vid varma byggnadselement stiger 

den varma luften och sjunker vid kallare byggnadselement. Det medför en 

värmetransport vid olika densitetsskillnader i luften. Det kan t.ex. uppstå i 

en horisontell luftspalt i en vägg eller i mineralullsisolering. Påtvingad 

konvektion uppstår då yttre faktorer påverkar luften och sätter den i rörelse. 

Det sker genom att byggnaders ventilationssystem skapar tryckskillnader i 

luften och sätter den i rörelse. Det kan även uppstå då t.ex. kall luft tränger 

in genom otätheter i en vägg. 

2.4.3 Ledning 

Värmetransport kan även ske genom ledning som uppstår då värme 

transporteras genom ett material med en temperaturdifferens på 

materialskiktets ytor, se Figur 5. Värmeledning avser den totala 

värmetransporten genom ett material och kan även innefatta strålning och 

konvektionsprocesser (Burström, 2007).  
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För angivna värden på yttemperaturer i en homogen vägg beräknas 

värmeflödet och temperaturtillståndet som  

 
𝑞 = 𝜆 ∗

𝑇1 − 𝑇1

𝑑
 

( 6 ) 

där 

𝑞 = Värmeflöde [W/m2] 

𝜆 = Värmekonduktivitet [W/mK] 

𝑇 = Yttemperatur [K] 

𝑞, 𝑇1 och 𝑇2 är konstanta och temperaturförändringen är linjär vid stationär 

värmetransport (Sandin, 2010). 

 

Figur 5: Stationärt endimensionellt värmeflöde. 

2.4.4 U-värden 

När det görs beräkningar för en konstruktions transmissionsförluster i en 

byggnad tas det hänsyn till de olika byggnadsdelarnas U-värden 

(värmegenomgångskoefficienten). Ett U-värde definieras som ”den 

värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av 

konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av 

konstruktionen är en grad” (Sandin, 2010). 

Låga U-värden ger bättre isoleringsförmåga än höga U-värden. En byggnad 

med ett väl värmeisolerat klimatskal begränsar transmissionsförlusterna och 

det är en av de viktigaste förutsättningarna för att få en så energieffektiv 

byggnad som möjligt (Elmroth, 2015).  
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Genom att välja material med låga U-värden kan den totala 

energiförbrukningen påverkas och totalt minskas. U-värdet [W/m2] beräknas 

som 

 
𝑈 =

1

𝑅𝑠𝑖 + 𝛴𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑒
 ( 7 ) 

där 

𝑅𝑠𝑖 = Värmeövergångsmotståendet på insidan [m²·K/W] 

Σ𝑅𝑖 = Värmemotstånd för väggskikten [m²·K/W] 

𝑅𝑠𝑒 = Värmeövergångsmotståendet på utsidan [m²·K/W] 

2.4.5 Värmeövergångsmotstånd 

För att beräkna U-värdet tas värmeövergångsmotståndet (𝑅) för de olika 

materialen fram och värmeövergångsmotstånden vid ytor beror av strålning 

(𝛼𝑠) och konvektion (𝛼𝑘). Vid beräkning av värmeflödet används vanligtvis 

medelvärden under uppvärmningssäsongen, dock är detta en förenkling av 

verkligheten och måste beaktas noggrannare vid mer ingående beräkningar 

(Sandin, 2010). För värmeövergångsmotstånden på insidan (𝑅𝑠𝑖) respektive 

utsidan (𝑅𝑠𝑒) finns det förenklade standardvärden enligt europastandarden, 

se  

Tabell 1. Värmeövergångsmotstånden vid ytor beräknas som  

 
𝑅 =

1

𝛼𝑠 + 𝛼𝑘
 ( 8 ) 

där 

𝑅 = Värmeövergångsmotståndet vid ytan [m2K/W] 

αs + αk = Totala värmeövergångskoefficienten vid ytan [W/m2K] 

Tabell 1: Värmeövergångsmotstånd för olika byggnadsdelar. 

Värmeövergångsmotstånd (𝑹) 

[m2K/W] 

 

𝑅𝑠𝑒 = 0,04  Gäller alltid 

𝑅𝑠𝑖 = 0,10  Tak 

𝑅𝑠𝑖 = 0,13  Väggar  

𝑅𝑠𝑖 = 0,17  Kalla golv 

2.4.6 Värmekonduktivitet 

För att beräkna värmeövergångsmotståndet (𝑅) beräknas 

värmekonduktiviteten (𝜆) för de olika materialen. Värmekonduktivitetet 
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definieras som ”den värmemängd som per sekund passerar genom en m2 av 

ett material med en meters tjocklek då temperaturdifferanden är en grad” 

(Sandin, 2010). Det finns tabeller för olika material och dess 𝜆-värden som 

används i beräkningarna för att få fram U-värdet. 

2.4.7 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

När alla byggnadsdelars U-värden är definierade kan varje byggnadsdels 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficient beräknas (Boverket, 2015).  

Efter standarden SS-EN ISO 13789:2007 och SS 24230 (2) (Elmroth, 2015) 

beräknas den genomsnittliga värmegenomgångskoefficitenten som 

 

𝑈𝑚 = (∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

+ ∑ 𝑙𝑘𝜓𝑘

𝑚

𝑘=1

+ ∑ 𝜒𝑗

𝑝

𝑗=1

) /𝐴𝑜𝑚 ( 9 ) 

där 

𝑈𝑖 = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i [W/m2K] 

𝐴𝑖 = Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft [m2]. För 

fönster, dörrar, portar och dylikt beräknas 𝐴𝑖 med karmyttermått 

𝜓𝑘 = Värmegenomgångskoefficienten för linjära köldbryggan k [W/mK] 

𝑙𝑘 = Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k [m] 

𝜒𝑗 = Värmegenomgångskoefficient för punktformiga köldbryggan j [W/K] 

𝐴𝑜𝑚 = Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot 

uppvärmd inneluft [m2] 

2.4.8 Värmeflöde 

Värmeflödet kan beräknas både genom varje byggnadsdel och för hela 

konstruktionen med hjälp av värmegenomgångskoefficienten (Sandin, 

2010). En konstruktions totala värmeflöde är beroende av ytan 𝐴 i m2 och 

beräknas som  

 𝑞 = 𝑈 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢) ( 10 ) 

där 

𝑞 = Totala värmeflödet [W] 

𝑈 = Värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

𝑇𝑖 = Inomhustemperatur [K] 

𝑇𝑢 = Utomhustemperatur [K] 
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2.4.9 Köldbryggor 

För att beräkna den genomsnittliga tidigare nämnda 

värmegenomgångskoefficienten (𝑈𝑚) tas det hänsyn till alla 

värmetransporter genom klimatskalet. En av de viktigaste faktorerna som 

påverkar ett klimatskals värmeförluster är köldbryggor. Med en köldbrygga 

avses “en konstruktionsdetalj där ett material med dålig 

värmeisolering  bryter igenom ett material med god isoleringsförmåga” 

(Sandin, 2010). De uppstår vanligtvis till exempel vid fönster, dörrar och 

anslutningar mellan olika konstruktionsdelar där det sammanräknade U-

värdet är genomsnittligt lägre, eller där en byggnadsdel lokalt leder mer 

värme. Detta gör att materialval och utformning av klimatskalet och dess 

anslutningar påverkar det totala antalet köldbryggor samt omfattningen av 

dessa.  

Det finns både linjära och punktformiga köldbryggor. Linjära kan t.ex. vara 

anslutningar mellan bjälklag och vägg samt anslutningar vid fönster. 

Punktformiga köldbryggor kan t.ex. vara stålkramlor i en tegelvägg. Vid 

beräkning av köldbryggorna tas det hänsyn till både de linjära (𝜓) och de 

punktformiga köldbryggorna (𝜒) (Elmroth, 2015). Värmetransporten genom 

köldbryggorna beräknas som 

 
𝑞𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 = (∑ 𝜓𝑘 𝑙𝑘 + ∑ 𝜒𝑗) (𝑡𝑖 − 𝑡𝑒) ( 11 ) 

där 

𝑞𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 = Värmetransporten genom köldbryggorna [W/mK] 

𝑙𝑘 = Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan 𝑘 [m] 

I en studie av Berggren et al. (2013) studerades ingenjörers och arkitekters 

kunskap kring tillvägagångssättet hur köldbryggor beräknas och det 

upptäcktes stora kunskapsbrister kring hur beräkningarna utfördes. Studien 

visade även att det specifika värdet av köldbryggor kan minskas när 

isoleringsmängden i ett klimatskal ökar. Dock visade det sig att den 

procentuella effekten av köldbryggor ökar, vilket måste tas hänsyn till. Detta 

kan bland annat göras genom att bygga ett klimatskal med olika mängd 

isolering anpassat efter vilken typ av anslutning mellan konstruktionsdelar 

som avses.  

En viktig förutsättning för att begränsa transmissionsförlusterna är att ha ett 

tätt klimatskal. Vid otäta klimatskal kan luftläckage uppstå och kan innebära 

risk för fuktskador och även risk för drag (Elmroth, 2015). En studie av 

Moran et al. (2017) visar att man vid projektering av nära-

nollenergibyggnader bör fokusera på minimering av byggnadens 

uppvärmningsbehov genom användning av energieffektiva och lufttäta 

klimatskal. 
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I en rapport av NKB, Nordic Committee on Building Regulations (1996) 

redovisas olika köldbryggor för ett svenskt flerbostadshus som studerats år 

1993. I rapporten framgår det att köldbryggorna stod för ca 15,6 % av de 

totala transmissionsförlusterna i flerbostadshuset. I  

Tabell 2 redogörs köldbryggorna för de olika 

konstruktionssammansättningarna. Byggnaden ansågs vara välisolerad och 

den största köldbryggan ansågs vara mellan yttervägg och grundplatta. 

Tabell 2: Köldbryggor med tre olika nivåer för ett flervåningshus utifrån en rapport av NKB (1996). 

Köldbrygga Låg 

[W/mK] 

Medel 

[W/mK] 

Hög 

[W/mK] 

Yttervägg/bjälklag 0,10 0,30 1,0 

Yttervägg/innervägg 0,05 0,30 0,80 

Yttervägg/yttervägg 0,05 0,10 0,30 

Yttervägg/fönster 0,05 0,15 0,40 

Yttervägg/ytterdörr 0,05 0,15 0,40 

Tak/yttervägg 0,10 0,30 0,80 

Yttergolv/yttervägg 0,10 0,30 1,20 

Balkongplatta/yttervägg 0,15 0,40 1,20 

2.5 Ventilation 

För att kunna bibehålla ett hälsosamt inomhusklimat måste alla byggnader 

ventileras. I Sverige styrs de krav som byggnader har på sin ventilation av 

flera olika regelverk upprättade av Boverket, Arbetsmiljöverket 

(arbetslokaler) respektive Folkhälsomyndigheten. Ett bra ventilationssystem 

är inte bara bra för hälsan utan också för en byggnads energieffektivitet. 

Som tidigare konstaterat står en byggnads ventilationssystem genomsnittligt 

för 30 % av en byggnads totala värmeförluster (Energimyndigheten, 2015). 

Detta beror på att luften som värms upp inne i byggnaden ofta ventileras ut 

utan att dess värme tas till vara. Det finns olika strategier för att minska en 

byggnads värmeförluster genom ventilation, en av dom är att använda sig av 

ett så kallat FTX-system.  

2.5.1 FTX-system 

Ett FTX-system är ett fläktstyrt till- och frånluftssystem som kan återvinna 

värme från luft som ventileras ut genom värmeväxling. Den kalla uteluften 

som går igenom FTX-systemet passerar och värms upp i en värmeväxlare 

som använder återvunnen värme från den passerande frånluften, se Figur 6.  
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Fördelarna med FTX-system är enligt Forslund (2010) förutom dess 

effektiva värmeåtervinning att till- och frånluftsflöden kan säkerställas och 

styras. 

 

Figur 6: Från och tilluftsventilerat hus med värmeväxlare i princip. Illustration: Svensk ventilation, 

med medgivande (Svensk ventilation, 2017). 

När man beskriver ett FTX-systems effektivitet så brukar det göras genom 

att beräkna en så kallad temperaturverkningsgrad. 

Termperaturverkningsgraden anger hur stor andel av den genompasserande 

värmen som kan användas för att värma upp uteluften som behandlas av 

systemet. En vanlig temperaturverkningsgrad för värmeåtervinning i FTX-

system är ca 80 % (Forslund, 2010) medans ett nykalibrerat system 

teoretiskt kan ligga på 90 % enligt Lindahl2. Temperaturverkningsgraden 

beräknas som  

 
𝜂𝑡 =

𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 å𝑣 − 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑡𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 − 𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡
 

( 12 ) 

där 

𝜂𝑡 = Temperaturtillverkningsgranden [%] 

𝑡𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 å𝑣 = Tilluftens temperatur efter återvinning i värmeväxlaren [°C] 

𝑡𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 = Genomsnittlig innomhustemperatur [°C] 

𝑡𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡 = Genomsnittlig utomhustemperatur [°C] 

För att definiera den summerade effekten från till- och frånluftsfläktarna i ett 

FTX-system används ett så kallat SFP-tal. Ett till- och frånluftssystem med 

värmeåtervinning brukar ha ett SFP-tal omkring 2 kW/(m3/s) (Forslund, 

2010).  

                                                 
2 Anton Lindahl, Energikonsult WSP, samtal den 9:e Maj 2017. 
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Ett specifikt systems SFP-tal kan beräknas som 

 
𝑆𝐹𝑃 =

𝑃

𝑞
 

( 13 ) 

där 

𝑆𝐹𝑃 = Den summerade effekten från till- och frånluftsfläktarna i ett FTX-

system [kW/(m3/s) 

𝑃 = Summan av luftdistributionssystemets fläkteffekter [W] 

𝑞 = det största av till- eller frånluftsflödet [l/s] 

En studie av Thule Brahed (2016) menar att optimering av en byggnads 

klimatskal, utan att ta hänsyn till värmeåtervinning i byggnadens system, 

endast kommer innebära en marginell minskning av det totala behovet av 

köpt energi. Studien visar även att en kombination av låga Um-värden i en 

byggnads klimatskal och återvinning av den värme som används är den 

bästa strategin för att uppnå hög energieffektivitet. Detta resultat verifieras 

även av Pancheco-torgal et al. (2017). 

2.6 Tappvarmvatten 

Behovet av varmvatten i hushåll är idag stort och brukarnas vanor och 

beteende påverkar användningen. Förbrukningen beror av antalet brukare, 

byggnadstyp samt vilken tid på året användningen sker. Under 

sommarhalvåret kan förbrukningen minska med upp till ca 20 % då behovet 

av varmvatten inte är lika stort jämfört med vinterhalvåret (Sveby, 2016). 

Uppvärmningen av varmvattnet kan ske med både el och annan energikälla, 

som t.ex. fjärrvärme. Högre temperatur på tappvarmvatten innebär högre 

energianvändning. Till sist beror det även på en byggnads olika typer av 

armaturer och den tid det tar för varmvattnet att nå en blandare. Många 

hushållsapparater förses idag endast med kallvatten då uppvärmningen sker 

med hjälp av el och räknas då till hushålls- eller verksamhetsel.  

En byggnads användningsområde har stor påverkan på användningen 

(Elmroth, 2015). Dock beräknas inte alltid uppvärmning av varmvatten 

under energianvändningen. Vid t.ex. uppvärmning av simhallar räknas det 

till verksamheten och inte under byggnadens energianvändning. 

I Sveby PM – hantering av tappvarmvattenenergianvändning i beräkning, 

mätning och verifiering definieras de rekommenderade värdena för 

användning vid nybyggnation. Energiberäkningar för tappvarmvatten görs 

för normalårsenergiförbrukningen och sprids då ut på hela året. 

Rekommendationen för “normal” användning av 

tappvarmvattenuppvärmning för ett flerbostadshus och småhus är 25 

respektive 20 kWh/m2 och år. Här ingår dock ej VVC-förluster eller 

stilleståndsförluster i varmvattenberedare. 
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2.7 Uppvärmning 

2.7.1 Fjärrvärme 

År 2015 stod användningen av fjärrvärme för 13 % av Sveriges totala 

energidistribution (Energimyndigheten, 2017). Fjärrvärme är en typ av 

uppvärmningsform som innefattar produktion och distribution av värme. 

Värmen produceras i fjärrvärmeverk och distribueras ut till de som är 

påkopplade på fjärrvärmenätet. I värmeverket värms vatten upp och i slutna, 

nedgrävda ledningar distribueras det upphettade vattnet ut till användarna. 

När vattnet når en byggnad, som är påkopplat på fjärrvärmenätet, växlas 

fjärrvärmen över till byggnadens värmesystem och det avkylda vattnet går 

tillbaka till värmeverket, där det kan värmas upp på nytt. En byggnad som 

skall värmas med fjärrvärme har en fjärrvärmecentral och värmeväxlare som 

hettar upp mediet i husets värmesystem. På detta sätt kan alltså byggnaden 

förses med tappvarmvatten och den värme som behövs för att värma upp 

huset (Forslund, 2010).  

2.7.2 Solenergi 

Förutom det primära värmesystemet finns det andra faktorer som påverkar 

uppvärmningen i en byggnad. En av dessa faktorer är solen. Solen påverkar 

en byggnad året om och under vinterhalvåret kan solenergin ha stor 

betydelse för uppvärmningen. Under sommarhalvåret kan solen ha en 

negativ inverkan på byggnader då temperaturen inomhus kan stiga över 

önskade värden vilket kan leda till ett ökat kylbehov. Den mängd solenergi 

som påverkar en byggnad beror på det så kallade g-värdet (%) som är ett 

värde som anger hur mycket solenergi som tränger igenom en viss 

byggnadsdel (Andrén, 2015). Ett lågt g-värde släpper igenom en låg andel 

solenergi och g-värdet beror således på klimatskalets material. Byggnaders 

fönsterplacering i olika väderstreck och dess storlek påverkar även hur 

mycket energi som tillförs. 

Solenergin som träffar en byggnad kan utvinnas med solceller. Solceller 

omvandlar solenergin till el och kan således bidra till minskad specifik 

energianvändning och elförbrukning. En byggnads utformning, geografiska 

position och klimatskal påverkar hur mycket solenergi och värme 

byggnaden kan ta tillvara på. I välisolerade byggnader är solenergin inte lika 

betydelsefull som för dåligt isolerade byggnader (Elmroth, 2015).  

Den maximala energimängd som kan tillgodoräknas för byggnadens 

specifika energiförbrukning vid energiproduktion via solceller är 

motsvarande byggnadens totala mängd fastighetsel. Resterande producerad 

energi kan lagras eller säljas tillbaka till energileverantören (Andrén, 2015). 

De vanligaste solcellerna har idag en verkningsgrad på 15 % av den totala 

solenergin som träffar solcellerna, dock blir det en del förluster i systemet 
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och ca 14 % kan utnyttjas (Energimyndigheten, 2017). Den övriga 

solenergin blir till värme eller reflekteras bort. Enligt Energimyndigheten 

(2017) är solenergin ett bra komplement till den primära energibäraren. 

I en rapport upprättad av Edvinsson et al. (2014) beskrivs 

investeringsmöjligheter och kostnader för användande av solceller i 

anslutning till byggnader med en investeringskalkyl. Användbara exempel 

som tydliggörs i denna kalkyl visar att för att uppnå en solcellseffekt på 1 

kW krävs en solcellsyta på ca 7 m2. Man kan även se att 1 kW genererar 

800-1100 kWh per år. Kostnaden för ett startklart solcellssystem som klarar 

av att leverera effekten 1kW, med en livslängd på ca 25-30 år beräknas kosta 

ca 15 000 kronor. Systemets effekt beräknas minska med 0,5 % per år. 

2.7.3 Interna värmelaster 

En byggnads uppvärmning påverkas av interna värmelaster. En intern 

värmelast är en form av värmetillskott som t.ex. kan vara värmeenergi från 

personer, datorer, maskiner, lampor och andra hushållsapparater. 

Värmetillskottet benämns även som en form av gratisvärme och det anges i 

watt. 

Personvärme är den mängd energi en människa avger och värmemängden 

beror av kön och personens aktivitet, dvs om en person är aktiv eller sover. 

En vuxen människa avger ca 100 W intern värme och ett barn avger 60 W. 

Vid energiberäkningar tas det hänsyn till personvärmen och schablonvärdet 

på 80 W/person används. (Sveby, 2012). Det måste alltså tas hänsyn till hur 

många personer som vistas i byggnaden, men det måste även tas hänsyn till 

under vilka tider personerna vistas där. 

Utöver personvärme bidrar hushållselen och elanvändning även till interna 

värmelaster. Denna interna värmelast beror på vilken typ av verksamhet 

eller vilken byggnadstyp det är. Användningen av t.ex. belysning beror även 

på vilken årstid det är. I Svebys brukarindata för bostäder kan ungefär 70 % 

av den totala hushållselanvändningen, vid behov, tillgodogöras i form av 

värme under uppvärmningssäsongen. 
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2.8 Klimatdata 

Sverige har varierande klimatförutsättningar i olika delar av landet vilket 

medför att landet har delats in i fyra olika klimatzoner: I, II, III & IV, se 

Figur 7. Indelningen har gjorts för att anpassa de förutsättningar som råder i 

olika delar av Sverige. I BBR 22 är klimatzonerna indelat enligt följande: 

Klimatzon I - Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

Klimatzon II - Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

Klimatzon III - Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, 

Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra 

Götalands län utom kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och 

Öckerö. 

Klimatzon IV - Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i Västra 

Götalands län kommunerna Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och 

Öckerö. 

I klimatzon I, som består av Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, är 

det ett mätbart hårdare klimat vad gäller kyla, vilket innebär andra 

förutsättningar än vad som gäller jämfört med t.ex. klimatzon IV. Byggnader 

som byggs får t.ex. ha en högre specifik energianvändning än i sydligare 

klimatzoner då det krävs mer energi för uppvärmning i denna klimatzon. 

BBR har alltså anpassat nybyggnation efter det rådande klimatet i respektive 

klimatzon för att bland annat uppnå minskad energianvändning och en mer 

kostnadsoptimal kravnivå gällande energihushållning (BBR, 2015). 

 

Figur 7 - Geografisk klimatzonsuppdelning. Illustration: Nibe, med medgivande (Nibe, 2017). 
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2.9 Lagar och regelverk 

I följande kapitel beskrivs den svenska lagstiftande organisation och de 

regelverk som gäller energianvändning i svenska byggnader.  

2.9.1 Boverket 

Boverket är en svensk myndighet som arbetar med samhällsplanering, 

byggande och boende. På uppdrag av riksdagen och regeringen är 

myndighetens huvudsakliga uppgifter att ta fram lagar, föreskrifter och 

allmänna råd för att underlätta vid t.ex. nyproduktion av bostäder. De skall 

även se till att plan- och bygglagen följs (Boverket, 2017). 

Boverket arbetar mot en mer hållbar miljö och är aktiva i det internationella 

arbetet inom området. Med sin breda kunskap inom byggsektorn tas nya 

lagar och förordningar fram som följer plan- och bygglagen, delar av 

miljöbalken samt bostadsförsörjningslagen. 

Boverket är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet ”God bebyggd 

miljö” som är en riktlinje i arbetet mot en mer hållbar miljö. 

2.9.2 Boverkets byggregler (BBR) 

För att bland annat följa miljömålen har Boverket infört byggregler som 

gäller vid nyproduktion och ombyggnation av en byggnad. Reglerna 

definieras av Boverket enligt följande: “Boverkets byggregler, BBR, gäller 

både när man uppför och ändrar en byggnad. BBR innehåller föreskrifter 

och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, 

driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet 

vid användning och energihushållning.”  

Idag finns strikta krav i BBR gällande energihushållning. Eftersom Boverket 

vill begränsa energianvändningen har de upprättat en samling allmänna råd 

och föreskrifter. De allmänna råden och föreskrifterna kategoriserar 

byggnader efter typ av värmekälla (elvärme eller annan värmekälla) och 

klimatzon. I BBR kan tillåtna värden på byggnadens klimatskals 

genomsnittliga luftläckage, genomsnittliga värmegenomgångskoefficient 

och specifika energianvändning avläsas. Värdena beror i sin tur av 

byggnadens typ (småhus, flerbostadshus och lokaler) samt storlek. I  

 

Tabell 3 syns högsta tillåtna specifika energianvändning, genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient och genomsnittligt luftläckage vid 50 Pa 

tryckskillnad för ej eluppvärmda flerbostadhus. Visade värden gäller endast 
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för byggnader där Atemp är 50 m2 eller större och som till övervägande delen 

(>50 % Atemp) innehåller lägenheter med en boarea om högst 35 m² vardera. 

 

Tabell 3: Gränsvärden enligt BBR 22 (BFS 2015:3). 

Klimatzon I II III IV 

Beräknad specifik 

energianvändning [kWh/m2 Atemp, 

år] 

125 110 90 80 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

(Um) [W/m2K] 

0,4 

Klimatskärmens genomsnittliga 

luftläckage vid 50 Pa 

tryckskillnad [l/s m²] 

Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att 

krav på byggnadens specifika 

energianvändning och installerad eleffekt för 

uppvärmning uppfylls (BFS 2015:3). 

2.9.3 Passivhus 

Ett passivhus är en byggnad som har lägre specifik energianvändning 

jämfört med de kravnivåer som ställs på byggnader i BBR 22. Den svenska 

definitionen av de krav en byggnad måste uppfylla för att vara ett passivhus, 

är framtagen av organisationen Forum för energieffektiva byggnader 

(FEBY) år 2012 och vidareutvecklas av Sveriges Centrum för Nollenergihus 

(SCNH) (Sveriges centrum för nollenergihus, 2013). Precis som i BBR 22 

delas landet in i olika klimatzoner för att kunna ta hänsyn till 

klimatskillnaderna när man sätter sina kravnivåer. FEBY12 delar in Sverige 

i tre klimatzoner I, II och III se Figur 8. 
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Figur 8: Klimatzoner i FEBY12. Illustration: Nibe, med medgivande (Nibe, 2017). 

För ej eluppvärmda byggnader som är större än 400 m2 är kravnivån för 

specifik energianvändning i FEBY12 på 50 kWh/m2 Atemp, år, se fullständig 

tabell för kravnivåer i  

Tabell 4. 

Tabell 4: Krav på specifik energianvändning i ej elvärmda passivhus med Atemp större än 400m2 enligt 

FEBY12. 

Klimatzon I II III 

Maximal specifik 

användning 

kWh/m2 Atemp, år 

58 54 50 

2.9.4 Nära-nollenergibyggnader (NNE) 

I Europaparlamentets och rådets energiprestandadirektiv (EPBD) 

(2010/31/EU), definieras en nära-nollenergibyggnad som “en byggnad som 

har en mycket hög energiprestanda, som fastställs i enlighet med bilaga I. 

Nära nollmängden eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i 

mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, 

inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats, eller i 

närheten” (The European Comission, 2010). 

Europaparlamentet har i EPBD bestämt att alla medlemsstater ska se till att 

alla nyproducerade byggnader skall vara nära-nollenergibyggnader efter den 

31 december 2020. För byggnader som ägs och används av offentliga 

myndigheter börjar dessa krav gälla redan efter den 31 december 2018. 

Dock har Europaparlamentet inte definierat nära-nollenergibyggnader med 
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siffror utan de har valt att överlåta det ansvaret till respektive medlemsstat. I 

Sverige definieras begreppet i “Förslag till svensk tillämpning av nära-

nollenergibyggnader”. Definitionen avser energiprestanda och kvantitativa 

riktlinjer för framtida versioner av Boverkets Byggregler (BBR).  

Den svenska definitionen av nära-nollenergibyggnader grundar sig dock i 

Europaparlamentets bestämmelser, där ett krav är att byggnader skall uppnå 

en kostnadsoptimal nivå. En kostnadsoptimal nivå är enligt Boverket 

(2015:26) “en energiprestandanivå som medger att de 

investeringskostnader som krävs för att uppnå den kan hämtas in i form av 

minskade kostnader för energianvändningen under byggnadens livslängd”. 

Genom att eftersträva denna nivå medför detta en teknisk utveckling samt 

bidrar till utvecklingen mot mer energieffektiva byggnader. 

Boverket har i “Förslag till svensk tillämpning av nära-

nollenergibyggnader” även definierat uttrycket i siffror utifrån en byggnads 

geografiska position och dess byggnadstyp. 

Kraven för energianvändning för ett ej eluppvärmt flerbostadshus kommer 

sänkas från BBR:s nuvarande krav på 90 kWh/m2 Atemp, år (klimatzon 3, 

BBR) till de nya kraven på 55 kWh/m2 Atemp, år för samma byggnadstyp och 

geografiska position. Se Tabell 5 för de kommande kraven på nära-

nollenergibyggnader. 

Tabell 5: Jämförelse mellan beräknad specifik energianvändning och krav enligt BBR 22 och krav för 

nära-nollenergibyggnader (ej elvärmda flerbostadshus). 

* Inklusive ett tillägg på 10 kWh/m2 eftersom då minst 50 % av Atemp upptas av lägenheter med en area 

som inte överstiger 35 m2. 

  

 BBR 22 NNE 

Beräknad specifik 

energianvändning (krav) 
90* 55 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

[W/m2K] 

0,4 - 
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2.10 Miljöklassningssystem 

I Sverige används ibland hårdare krav på lägre energianvändning än vad 

BBR kräver, exempelvis när en byggnad skall uppnå en viss 

miljöcertifiering. De vanligast förekommande miljöklassningssystemen i 

Sverige är LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 

BREEM (BRE Environmental Assessment Method) och Miljöbyggnad. 

2.10.1 Sweden Green Buildning Council (SGBC) 

Den idéella organisationen Sweden Green Building Council (SGBC) arbetar 

med att göra Sveriges bebyggelse mer miljömässigt hållbar. De består av 

företag och organisationer som delar deras värderingar. De har sitt ursprung 

i World Green Building Council som är en multinationell organisation som 

arbetar för att driva på global utveckling av den byggda miljön.  

SGBC vill utveckla samhällsbyggandet för att skapa bättre levnadsmiljöer 

som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i. Det gör dem 

genom att tillhandahålla olika typer av certifieringssystem och genom att 

med olika medel sprida sina kunskaper om hållbar utveckling.  

2.10.2 Miljöbyggnad 

Ett av de certifieringssystem som SGBC tillhandahåller i Sverige är 

Miljöbyggnad. Systemet som kan appliceras på både nyproducerade och 

befintliga byggnader är anpassat efter svenska förhållanden. Miljöbyggnad 

mäter och utvärderar de kvalitéer i en byggnad som berör dess 

energiförhållanden, mätbar inomhusmiljö och materialval. 

En byggnad kan med Miljöbyggnad betygsättas enligt de tre olika 

betygsnivåerna Guld, Silver och Brons. Kraven som ställs på en byggnad 

som skall certifieras med betyg Brons är till stora delar samma som de krav 

en nybyggnation har från svenska myndigheter. För att uppnå betyg Silver så 

ställs högre krav på byggnaden än vad svenska myndigheter kräver. För att 

uppnå betyg Guld krävs en hög ambitionsnivå, denna nivå skall motsvara 

användande av den mest miljömässigt avancerade tillgängliga tekniken.  

Idag har 890 byggnader certifierats enligt Miljöbyggnad. Majoriteten av de 

byggnader som certifierats, 546 stycken, har betygsatts med betyget Silver. 

Betyget Guld har tilldelats till 119 byggnader och resterande 221 byggnader 

har tilldelats betyget Brons. 
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De olika aspekter som påverkar betyget kallas i systemet för indikatorer. De 

indikatorer som bedöms enligt Miljöbyggnad 3.0 är värmeeffektbehov, 

solvärmelast, energianvändning, andel förnybar energi, ljud, radon, 

ventilation, fuktsäkerhet, termiskt klimat vinter/sommar, dagsljus, 

legionella, loggbok med byggvaror, utfasning av farliga ämnen samt 

stommen och grundens klimatpåverkan. 

Miljöbyggnad 3.0 är en ny version av Miljöbyggnad som släpptes den 10 

Maj 2017. Bedömningskriterierna i Miljöbyggnad 3.0 visas i Tabell 6. 

För indikatorn energianvändning så innebär skiftet av regelverk en något 

strängare procentandel som den ansökande byggnadens specifika 

energianvändning måste ligga under gällande BBR. Miljöbyggnad har 

anpassats efter de antagna kommande kraven för BBR. 

Tabell 6:  Betygskriterier i Miljöbyggnad 3.0 för årlig energianvändning i kWh/m2,Atemp vid 

nyproduktion.  

Indikator 3 Brons Silver Guld 

Bostäder 

 

≤ BBR:s 

energikrav 

verifierad med 

uppmätt 

energianvändning. 

Mätplan 

Förvaltnings-

rutiner för 

uppföljning av 

energianvändning. 

≤ 80 % av BBR:s 

energikrav 

verifierad med 

uppmätt 

energianvändning. 

Mätplan 

Förvaltnings-

rutiner för 

uppföljning av 

energianvändning. 

≤ 70 % av BBR:s 

energikrav 

verifierad med 

uppmätt 

energianvändning. 

Mätplan 

Förvaltnings-

rutiner för 

uppföljning av 

energianvändning. 

Lokalbyggnader  ≤ BBR:s 

energikrav 

verifierad med 

uppmätt 

energianvändning. 

Mätplan 

Förvaltnings-

rutiner för kontroll 

av energi-

användning.  

≤ 70 % BBR:s 

energikrav 

verifierad med 

uppmätt 

energianvändning. 

Mätplan 

Förvaltnings-

rutiner för 

uppföljning av 

energianvändning. 

≤ 60 % BBR:s 

energikrav 

verifierad med 

uppmätt 

energianvändning. 

Mätplan 

Förvaltnings-

rutiner för 

uppföljning av 

energianvändning. 
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3 Objektsbeskrivning 

I följande kapitel beskrivs Växjöbostäders projektering av byggnaden 

Sommarslöjan, Högstorp samt den indata som använts som underlag för de 

utförda simuleringarna.  

3.1 Sommarslöjan, Högstorp 

Sommarslöjan är en nybyggnation av ett LSS-boende med särskild service 

för personer med psykisk funktionsnedsättning. Gruppboendet är avsett till 

att vara privata, permanenta hem och det beräknas vara färdigställt i 

September 2017.  

Byggnaden kommer utföras i två plan och bestå av 10 lägenheter varav åtta 

lägenheter med en area 47 m2/lgh och två lägenheter på 45 m2/lgh. Alla 

lägenheter har två rum och kök och de kommer utformas och anpassas efter 

målgruppen som är personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Det kommer även att finnas gemensamma utrymmen, samlingsrum, 

grupprum, personalutrymmen, hiss och städ/tvätt. Boendet har en bruksarea 

på 680 m2, boarea på 472 m2 och en Atemp på 742 m2, se Figur 9 för 

fasadritningar. 

 

 

Figur 9: Fasadritningar Sommarslöjan. 

Utöver huvudbyggnaden kommer det även vara nybyggnad av miljöhus, 

förråd och paviljong. Det kommer även anläggas nio parkeringsplatser varav 

en plats för handikappbil. 

Konstruktionen består av en regelstomme ståendes på en platsgjuten 

betongplatta. Mellanbjälklaget är av platsgjuten betong och byggnaden 

kommer uppföras med en kallvind. Taket består av betongpannor och 

fasaden är till största delen av putsad fasad. Vid balkongerna och entréerna 

består fasaden av stående panel. Se fullständiga A-ritningar respektive K-

ritningar i Bilagorna 1 och 2 respektive 3.   

Sommarslöjan ägs av det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder. De 

huvudsakliga målsättningarna för projekteringen av gruppboendet är att 

byggnaden ska vara funktionell i minst 50 år.Byggnaden skall uppnå betyget 

Silver enligt Miljöbyggnad och klara av Växjö kommuns viktade krav på 

specifik energianvändning för flerbostadshus på 65 kWh/m2 Atemp per år.  
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WSP beräknade den specifika energianvändningen (summan av 

uppvärmning, fastighetsel och tappvarmvatten) till 69 kWh/m2 Atemp, år. 

Växjö kommuns viktade krav klaras av genom att tillgodoräkna sig 

byggnadens behov av fastighetsel genom lokal energiproduktion av 

solceller. I denna rapport skiljer sig klimatskalets konstruktion något jämfört 

med gällande bygghandlingar, detta beror på att energiberäkningarna som 

WSP gjort var, enligt underlag, framtaget tidigt i projekteringsprocessen. 

3.1.1 Indata och antaganden 

Sommarslöjan är ett ej eluppvärmt flerbostadshus placerat i stadsdelen 

Högstorp, Växjö som ligger i klimatzon III. Konstruktionens klimatskal 

består av byggnadsdelarna enligt Bilaga 4. Den tekniska indata som använts 

vid energiberäkningar av den befintliga projekteringen redovisas i Tabell 7. 

Tabell 7: Teknisk indata för energiberäkning. 

Klimatskal 

Köldbryggor 10 % av Um  

Täthet Luftläckage genom klimatskal ≤ 0,30 l/m2s vid ± 50 Pa 

tryckskillnad 

g-värde fönster 57 %  

Installationer 

Ventilation  FTX (CAV) FTX-system med med återvinning genom 

roterande värmeväxlare av typ IV Produkt 

Envistar Flex, home. Både i bostäder och 

lokaler 

 

FF Köksfläktar - I alla kök - Mekanisk frånluft 

utan värmeåtervinning 

SFP-tal, fläktar, 

maxvärde 

1,7 kW/(m3, s) Baseras på aggregatskörning 

Luftflöde 0,6 m3/s 600/600 l/s tilluft respektive frånluft 

Temperatur- 

verkningsgrad 

80 %  

Drifttid Dygnet runt  
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Tilluftstemperatur 18 °C 

Värme Fjärrvärme Byggnaden värms upp med fjärrvärme. 

Fjärrvärmen distribueras via ett vattenburet 

system till luftvärmare i 

luftbehandlingssystemet och vattenburna 

radiatorer i samtliga lägenheter och 

gemensamma utrymmen 

Kyla Passiv kyla 

Interna värmelaster 

Verksamhetstid De interna värmelasterna beräknas på 365 dagar 24 timmar 

om dygnet.  

Hushållsel 3,4 W/m2 70 % tillgodogörs internt 

Indata enligt Svebys “Brukarindata 

bostäder, version 1.0”, daterad 2012-10-10 

Fastighetsel 0,1 W/m2 Då hissanvändningen begränsas  

Personvärme 80 W/person Boende: 1 person/lgh 

Anställda: 5st dagtid och 2st natttid 

Tappvarmvatten 14 kWh/m2  Enligt överenskommelse på 

projekteringsmöte 2016-02-02  

Temperatur på 

tappvarmvatten  
55 C Enligt standardvärde från Sveby 

Övrigt 

Vädring 4 kWh/m2 år Schablonpåslag på energiprestanda  

Indata enligt Svebys “Brukarindata 

bostäder, version 1.0”, daterad 2012-10-10 

Rumstemperatur 21-27 °C   

Atemp 723 m2  

Klimatdata Beräkningar utifrån klimatdata för år 1981-2010 för Växjö, 

Klimatzon III. SMHI – Sveby 
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3.1.2 Teoretisk energiförbrukning 

Sommarslöjan har projekteras för att klara av dagens ställda krav i BBR. I 

Tabell 8 redovisas kraven på specifik energiförbrukning för olika 

klassifficeringar av ett flerbostadshus i klimatzon III. 

Tabell 8: Specifik energianvändning för flerbostadshus i klimatzon III. 

 Byggnades specifika 

energianvändning 

[kWh/m2, år] 

Genomsnittlig 

värmegenomgångs-

koefficient (Um) 

[W/m2K] 

Krav enligt BBR 22 90 0,4 

Kommande krav BBR – Nära 

nollenergibyggnader 

55 - 

Krav enligt Miljöbyggnad 

byggnadsbetyg Silver anpassat 

efter BBR:s kommande krav 

44 - 

WSP:s energiberäkning för 

Sommarslöjan, Högstorp 

69 

(55 med 

energiproduktion från 

solceller) 

0,208 
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4 Metod och verktyg 

4.1 Metodval, validitet och reliabilitet 

Metoden för att genomföra arbetet och att nå de uppsatta målen består i 

huvudsak av tekniska beräkningar med grund i välkända fysikaliska 

samband och ingenjörsmässiga antaganden. Detta resulterar i kvantitativa 

resultat. Med avsikt att ge hög validitet i arbetet modellerades och 

simulerades Sommarslöjan med hög detaljrikedom. Inverkan av ändrade 

värden för många enskilda parametrar beräknas och utvärderas och 

validiteten bör vara hög. Dock görs vissa antaganden avseende t.ex. 

inverkan av köldbryggor, med relativt stor osäkerhet. Om dessa antaganden 

avviker väsentligt, från vad som i verkligheten kan uppnås, när det gäller att 

undvika köldbryggor, så har detta en negativ inverkan på validiteten. 

Resultaten från simulering av den ursprungliga projekteringen jämfördes 

med de resultat som påträffats av WSP:s utförda energiberäkning av 

Sommarslöjan, se WSP:s fullständiga energiberäkningsrapport i Bilaga 5. 

Efter att ha utfört en simulering som skulle motsvara den befintliga 

projekteringen gjordes olika ändringar i klimatskalets utformning för att 

undersöka möjliga förbättringar av byggnadens specifika energianvändning. 

Primärdata kommer att vara specifika för den studerade byggnaden. 

En upprepning av de utförda modelleringarna och simuleringarna, efter 

samma indata och underlag skulle innebära samma resultat som presenteras i 

arbetet. Detta i kombination med att simuleringarna och beräkningarna som 

utförts har kontrollerats av olika personer, både studenter och representanter 

från det handledande företaget ger den valda arbetsmetoden och 

arbetsverktygen hög reabilitet. Förenklade handberäkningar kan utföras för 

att kontrollera detta.  

4.2 Byggnadsinformationsmodeller 

För skapa digitala modeller och för att utföra energiberäkningar har 

byggnadsinformationsprogrammet Revit respektive 

energiberäkningsprogrammet IDA ICE används. 

4.2.1 Revit 

Revit är en programvara utvecklad för att användas i olika typer av BIM-

projekt inom byggbranschen. Programmet är utvecklat av företaget 

Autodesk som är ett världsledande företag inom denna typ av mjukvara. I 

Revit kan användaren skapa tredimensionella modeller för t.ex. byggnader, 

fläkt och rörsystem och sedan använda dessa modeller för att skapa olika 

typer av ritningar och visualiseringar. Programmets tredimensionella 



39 

Ericson & Knutas 

element kompletteras även med funktioner som tillåter användaren att rita 

tvådimensionellt vid t.ex. textning och måttsättning av ritningshandlingar 

(Autodesk Revit, 2017). 

4.2.2 IDA ICE 

Simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE, är en 

mjukvara som utvecklats av EQUA Simulation AB. Programmet har funnits 

sedan år 1998. 

IDA ICE är ett program som kombinerar energi- och 

innerklimatsimuleringar. Genom att dela in en byggnads ytor i zoner kan det 

i detalj förutses temperaturer och energiskeenden på olika platser i 

byggnader. Användaren kan antingen välja att direkt i programmet bygga en 

tredimensionell version av byggnaden eller välja att importera en byggnad 

modellerad i ett annat program. IDA ICE är kompatibelt att hantera de 

modeller som importeras i IFC-format. För de olika zonerna som byggs upp 

görs simuleringar som beräknar värmetransport och masstransport mellan 

inne- och utomhusklimat.  

IDA ICE kan användas för att teoretiskt bestämma en byggnads årliga 

energibehov, effektbehov, solvärmelast, solljus, koncentration av CO2 i 

luften och inneklimat. För att kunna utföra de simuleringar som användaren 

vill göra bygger programmet för varje inställd parameter ett stort 

ekvationssystem som består av icke-linjära ordinära differentialekvationer 

(EQUA, 2017). 

Enligt en studie av Thomas Gulliksson (2015), som bland annat jämför olika 

energisimuleringsprogram, är IDA ICE det program av de som analyserats 

som är bäst lämpat för att simulera energi på ingenjörsnivå. 
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5 Genomförande 

I följande kapitel beskrivs modellering av byggnaden Sommarslöjan, 

Högstorp samt simuleringar och beräkningar för energi och kostnader. 

5.1 Revitmodellering av befintlig projektering 

I arbetet användes mjukvaran Autodesk Revit 2017 för att modellera 

Sommarslöjan med utgångspunkt i Växjöbostäders detaljprojekterade 

bygghandlingar. I detta arbetsmoment användes gällande arkitektritningar 

och konstruktionsritningar som underlag, se Bilagorna 1-3. 

 

Modelleringsarbetet inleddes med att skapa två separata Revitfiler, en 

sammanställningsfil för byggnadskomponenter och en byggnadsfil.  

I komponentfilen skapades det väggar, bjälklag, fönster och dörrar. 

Ytterväggar och bjälklag skapades efter ritningar och specifikationer från 

ansvarig konstruktör. Ytterväggarnas konstruktion antogs delvis på grund av 

bristfällig information från ritningsunderlaget. Dörrar, fönster och 

innerväggstyper skapades efter specifikationer från arkitektritningar.  

I byggnadsfilen importerades byggnadens våningsplan i tvådimensionellt 

DWG-format och de användes som underlag vid den tredimensionella 

modelleringen av byggnaden. Byggnaden modellerades utifrån de skapade 

byggnadskomponenterna samt de plan, fasad, sektions och 

uppställningsritningar som fanns tillgängliga från Växjöbostäders 

projektering, se Figur 10. 

 

Figur 10: Färdig byggnadsmodell i Revit. 
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Utifrån information från situationsplanen, se Bilaga 6, ställdes filens 

norriktning (true north) in för att ta hänsyn till solljusförhållanden som 

senare skulle komma att påverka energisimuleringarna. Detta illustreras i 

med en solstudie i Revit, se Figur 11. 

 

Figur 11: Solstudie på färdig byggnadsmodell. 

Byggnadens golvytor zonindelades med verktyget “Room” i Revit, se 

zonindelning för plan 2 i Figur 12. Funktionen beräknar automatiskt 

golvarean för det aktuella rummet. Användaren tillåts även att döpa varje 

yta/rum som placeras. Detta steg i modelleringen gjordes för att underlätta 

inför kommande simuleringar i programmet IDA ICE. Det är även möjligt 

att zonindela en byggnad direkt i IDA ICE men det uteslöts då 

arbetsmomentet bedömdes att ta längre tid i IDA ICE än i Revit. 

 

Figur 12: Zonindelning plan 2. 

De utsatta ytorna/rummen på byggnadens respektive våningsplan 

möjliggjorde för en ny areaberäkning där byggnadens Atemp beräknades. 

Areaberäkning gjordes med verktyget “Area Plan” där användaren kan 

skapa en planritning som används som underlag för att rita tvådimensionella 

ytor med verktyget “Area Boundary”. Arean av den skapade geometrin 

beräknas när användaren placerar en “Area” inuti den skapade ytan. De 

sammanslagna areorna från byggnadens två våningsplan adderades för att ta 

reda på byggnadens Atemp.  
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För att kunna använda BIM-modellen som uppfördes i Revit för att simulera 

energi i programmet IDA ICE exporterades den till IFC-format. Detta 

filformat kan användas för att översätta data och definiera byggprojekt 

mellan olika typer av programvaror (Eastman et al. 2011). Efter att filen 

exporterades möjliggjordes en importering av dess modelldata i programmet 

IDA ICE.  

5.2 IDA ICE-simulering av befintlig projektering 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för de utföra IDA ICE-

simuleringarna för den befintliga projekteringen. Modellexporteing från 

Revit samt inmatning av indata beskrivs ingående. 

5.2.1 Importering av IFC-fil 

Simuleringsarbetet startades med att det sparades en projektfil i IDA ICE 

4.7.1. I projektet importerades den IFC-fil som exporterats från Revit. IFC-

filen laddades in och definierade automatiskt volymer för byggnadens 

klimatskal, takutformning, rumsuppbyggnad, fönster och dörrplacering se 

Figur 13. 

 

 

Figur 13: IFC-fil importerad i IDA ICE. 

För att kunna göra energiberäkningar i IDA ICE behövde modellen 

kompletteras, då själva IFC-modellen endast kan användas som 

solavskärmande objekt. För att komplettera IFC-filens klimatskal 

definierades alla byggnadsdelars uppbyggnad efter Bilagorna 1-3. Det 

skapades även individuella zoner i rumsytorna som importerats från 

Revitfilen, se exempel på IDA ICE zon i Figur 14. 
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Figur 14: IDA ICE-zon. 

Importeringen av zonerna genererade automatiska felaktigheter i IDA ICE-

byggnadsmodellen. Det framkom genom att byggnadsvolymen endast 

visade plan 1 trots att rums- och klimatskalsbildande zoner skapats för både 

plan 1 och 2. Efter en felsökning gjordes en manuell korrigering av 

takhöjden för att lösa problemet. Byggnadsmodellens andra våning 

kompletterades sedan med fönster och dörrar då dessa fallit bort från 

modellen i processen. Även taket ritades om manuellt för att eliminera 

felkällor i kommande simuleringar. 

För att säkerställa modellens utformning granskades dess 2D och 3D vyer 

ytterligare, för att hitta fler eventuella visuella felaktigheter med modellen. 

Se färdig IDA ICE-modell i Figur 15 och Figur 16. 

 

Figur 15: IDA ICE 3D-vy. 

 

Figur 16: IDA ICE 2D-vy. 
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5.2.2 Indata och användargränssnitt 

Den färdiga modellen kompletterades med indata för att kunna beräkna 

energiförhållandena för byggnaden. En fullständig sammanställning av de 

indata som användes kan ses i Tabell 7 i objektsbeskrivningen, kapitel 3.1.1. 

Inmatning av samtliga indata för simuleringsfilen under fliken “Allmänt”, se 

Figur 17. 

 

 

Figur 17: Fliken ”Allmänt”. 

I indatafältet “Global information” definierades byggnadens ort genom att 

mata in position och klimat. En klimatbeskrivning från SMHI-Sveby 

användes där longitud, latitud och höjd över havet angavs för Växjö, se 

Figur 18. 

 

Figur 18: Definition av ”Ort”. 
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Tomtens orientering kontrollerades under fliken “Tomtens skuggning och 

riktning”. Norrvinkeln 247° som angivits i Revit följde inte med automatiskt 

från IFC-filen och matades därför in manuellt.  

För att kunna utföra korrekta energiberäkningar gjordes inställningar för 

byggnadens standardvärden under fliken “Default-värden”. ”Default-

värden”, i IDA ICE, används för att automatiskt definiera nya och/eller ej 

manuellt definierade ytterväggar, innerväggar, mellanbjälklag, 

vindsbjälklag, bottenbjälklag, glaskonstruktioner, dörrkonstruktioner och 

integrerat solskydd. Genom att ändra “Default-värden” kunde skillnader i 

energiförbrukningen undersökas. Under fliken kan även verkningsgrader 

(COP) för byggnadens energisystem anges. Eftersom byggnaden värms av 

fjärrvärme så angavs detta med verkningsgraden 1 (köpt energi = använd 

energi), se Figur 19. 

 

Figur 19: Inställningar för ”Default-värden”. 
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Under fliken ”Allmänt” och ”Köldbryggor” infördes alla antagna värden för 

en byggnads köldbryggor. Köldbryggorna antogs i WSP:s rapport till 10 % 

av Um. I IDA ICE finns inte möjlighet att ange ett procentuellt påslag på Um 

för att tillgodoräkna byggnadens köldbryggor. Istället angavs värden för 

köldbryggor från rapporten Nordic commission of building regulations 

(1996). Värdena motsvarar köldbryggor för ett väl isolerat flerbostadshus år 

1996, se Figur 20. För möte yttergolv/innervägg och tak/innervägg angavs 

värdet “typisk”. Se Bilaga 7 för IDA ICE-inställningarna för köldbryggor. 

 

 

Figur 20: Inställningar för ”Köldbryggor”. 
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Under flikarna ”Markegenskaper” och ”Tryckkoefficienter” antogs de 

förinställda standardvärdena och inga ändringar gjordes. Indata för 

klimatskalets lufttäthet matades in under fliken ”Infiltration”, se Figur 21.  

 

Figur 21: Inställningar för ”Infiltration”. 

Personvärmen som angavs i indatan matades in under kategorin 

“Varmvatten, förluster, extra energi”, se Figur 22. Varje person beräknas 

avge 80 W.  

 

Figur 22: Inställningar för ”Varmvatten, förluster, extra energi”.  
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På grund av Sommarslöjans olika bemanningsnivåer dag kontra natt , 

skapades två olika inmatningsposter som kopplades till olika driftscheman. 

En post för personer nattetid och en för personer dagtid, se driftscheman i 

Figur 23. Figurens x-axlar visar timmar under ett dygn och y-axlarna visar 

bemanningsgraden där 1.0 motsvarar full bemanning. Inmatningsposten för 

bemanning nattetid innehöll 12 personer medans posten för dagtid innehöll 

15 personer. 

 

Figur 23: Tidsscheman dag (övre) respektive natt (nedre). 

Ytterligare “gratisvärme” som räknades med under kategorin “Varmvatten, 

förluster, extra energi” var värme från utrustning och belysning 

(verksamhetsenergi). Värdet för de här interna värmelasterna beräknades 

som 70 % av 3,4 W/m2 för varje zon. Under ”Extra energianvändning” 

angavs även värden för tappvarmvattenanvändning, vädring och fastighetsel. 

Tidsfaktorn för fastighteselens verkningsgrad antogs konstant vara 1.  

Genom att läsa av ritningar för ventilationssystemet kunde till- och 

frånluftsflödet för varje zon definieras, se ritningar i Bilaga 8. Ritningarna 

visade total till- och frånluftsflödeskapacitet på 600/600 l/s. I bostadshus är 

det vanligt med undertryck i ventilationen, vilket innebär att det totala flödet 

från frånluften är större än det från tilluften. De luftflöden som ritats in på 

ventilationsritningarna visade dock på ett övertryck på 595/585 (mer tilluft 

än frånluft). Detta har bortsetts ifrån för att få ett verklighetstroget utfall. 

Data för FTX-systemet som t.ex. tilluftstemperatur, SFP-tal för fläktar och 

verkningsgraden för värmeåtervinning från ventilationen matades in under 

”Luftbehandlingssystem”, se Figur 24.  

 

Figur 24: Inställningar för ”Luftbehandlingssystem”. 
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Indata för byggnadens värmesystem matades in under fliken 

“Primärsystem”. Här angavs den typ av värmedistributionssystem som 

skulle användas i simuleringarna samt tappvarmvattnets temperaturer, se 

Figur 25. 

 

Figur 25: Inställningar för ”Primärsystem”. 

Inför den första simuleringen kontrollerades simulerings- och 

loggningsinställningarna under fliken “Simulering”. Byggnadens Atemp 

sattes till 723 m2. Simuleringen av byggnadens ursprungliga projektering 

påbörjades, se Figur 26. 

 

Figur 26: Filen ”Simulering”. 

5.3 IDA ICE-simulering och kostnadsutredning av alternativ 

projektering 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för de utförda IDA ICE-

simuleringarna med ett förbättrat klimatskal. Skillnaderna mellan den indata 

som används vid den ursprungliga projekteringen och det förbättrade 

klimatskalet beskrivs. Slutligen beskrivs en utredning av kostnadseffektivitet 

samt de alternativa åtgärder som undersöktes. 
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5.3.1 Förbättring av klimatskal 

För att uppnå högre energieffektivitet i klimatskalet och sänkta 

transmissionsförluster utfördes vidare simuleringar. De nya simuleringarna 

utforskade vad ändringar av klimatskalets respektive delar (omslutande 

väggar, vindsbjälklag och bottenplatta) skulle innebära för de lokala 

transmissionsförlusterna genom den specifika byggnadsdelen. 

Simuleringarna utgick från den ursprungliga projekteringen, sedan sänktes 

respektive byggnadsdels U-värden genom att öka isoleringsmängden. Varje 

byggnadsdel ändrades och nya simuleringar utfördes stegvis för att kunna 

undersöka hur isoleringseffektiviteten påverkas per extra mängd isolering. 

De isoleringstjocklekar som undersöktes var 270-870 mm mineralull för 

ytterväggarna, 500-800 mm lösull för vindsbjälklaget och 300-600 mm EPS 

för bottenplattan. 

Ändringarna i byggnadsdelarnas isoleringstjocklekar gjordes i ”Default-

värdet” för den berörda byggnadsdelen. Det gjordes för att göra 

arbetsmomentet så tidseffektivt som möjligt. Det utfördes även simuleringar 

med fokus på att sänka transmissionsförlusterna från byggnadens fönster och 

ytterdörrar.  

De U-värden för fönsterkonstruktioner som simulerades var 0,9, 0,8 och 0,7 

W/m2K. De fönster som ingick i den ursprungliga projekterade byggnaden 

var öppningsbara fönster i trä/aluminium vars U-värde var 0,9 W/m2K för 

hela fönsterkonstruktionen.  

De U-värden för dörrkonstruktioner som simulerades var 1,5, 0,97 och 0,72 

W/m2K. Dörrarna från den ursprungliga projekteringen var glasade 

ytterdörrar från leverantören SWEDOOR, dessa hade ett U-värde på 1,5 

W/m2K.  

Transmissionsförluster genom fönster är höga i förhållande till deras 

procentuella andel av ett klimatskals totala omslutande area. Därför 

undersöktes det hur transmissisonsförlusterna genom fönsterna påverkas när 

den procentuella fönsterandelen sänks. Byggnadens ursprungliga 

procentuella fönsterandel som var 8 % sänktes till 7 %. 
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5.3.2 Utredning av kostnadseffektivitet 

Genom att utvärdera resultaten från simuleringarna i avsnitt 5.3.1 avgjordes 

sedan vilka konstruktionslösningar som var mest kostnadseffektiva. 

Kostnadseffektiviteten beräknades genom att ställa investeringskostnaderna 

för varje konstruktionsexempel mot kostnaden för den mängd energi som 

byggnadsdelen förlorar årligen i transmissionsförluster. Det gjordes över ett 

spann på 50 år vilket motsvarar byggnadens livslängd. Investeringskostnader 

för varje konstruktionsexempel beräknades med följande riktpriser, se Tabell 

9. Samtliga kostnadsberäkningar har gjorts enligt 2017 års penningvärde. 

Tabell 9: Riktpriser material. 

Materialtyp Kostnad per m2 [kr] Källa 

50 mm mineralull 29,74 

Wikells (2016) 
50 mm lösull 22,33 

50 mm cellplast 29,05 

Träreglar 45x170 c600 76,83 

Eftersom samtliga materialpriser som användes för att beräkna de totala 

investeringskostnaderna fanns tillgängligt per m2 beräknades först varje 

isoleringsmängds investeringskostnad per m2. För vindsbjälklag och grund 

innefattade ändringarna i isoleringstjocklek endast en ökning för respektive 

byggnadsdels isoleringsmaterial. Ytterväggarna som innehåller reglar, 

beräknades enligt Tabell 10. Mängden reglar per m2 väggkonstruktion 

bestämdes genom att dividera mineralullstjockleken i regeltjockleken 170 

mm. Genom att avrunda resultatet till närmaste heltal bestämdes således den 

teoretiska mängden reglar. 

Tabell 10: Investeringskostnad per m2 yttervägg. 

Tjocklek [mm] Investeringskostnad [kr/m2] 

270 + ett regelskikt 195,8 

370 + två regelskikt 332,1 

470 + två regelskikt 391,6 

570 + tre regelskikt 527,9 

670 + tre regelskikt 587,4 

770 + fyra regelskikt 723,7 

870 + fem regelskikt 860,0 

Byggnadsdelstypens area användes till att beräkna de totala 

investeringskostnaderna för de olika isoleringstjocklekarna som simulerats. 

För vindsbjälklaget och grunden användes byggnadens Atemp för denna 

beräkning. De totala investeringskostnaderna för ytterväggarna beräknades 

genom att skapa en väggförteckning som visade väggarnas totala 
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omslutande area i Revit. Den omslutande arean 554.8 m2 användes för att 

beräkna de totala investeringskostnaderna för samtliga 

ytterväggsisoleringstjocklekar. 

Diagram upprättades som visade total kostnad per byggnadsdelstyp och 

isoleringstjocklek. Det gjordes genom att beräkna de totala 

energikostnaderna per konstruktionsdel.Det årliga energibehovet från 

simuleringarna i avsnitt 5.3.1multiplicerades med energikostnaden 1,08 

kr/kWh. Energikostnaden som användes är ett riktvärde från en tidigare 

projektering utförd av WSP (WSP, 2017). 

Diagrammen studerades för att avgöra vilka isoleringstjocklekar som var 

optimala för klimatskalet ur energianvändnings- och kostnadssynpunkt. För 

att kunna väga olika individuella konstruktionsalternativ mot varandra 

beräknades kostnad per kWh för konstruktionerna. 

5.3.3 Kostnadseffektivt klimatskal 

Utifrån det utredda kostnadseffektiva klimatskalet byggdes en IDA ICE-

simuleringsfil genom att ändra byggnadens ”Default-värden”. Därefter 

utfördes en slutlig simulering för att ta reda på byggnadens totala Um-värde, 

totala transmissionsförluster genom de olika byggnadsdelarna samt hur 

dessa påverkar byggnadens specifika energiförbrukning. 

5.3.4 Alternativa åtgärder 

Det undersöktes även hur andra parametrar kan alterneras för att minska 

byggnadens specifika energianvändning.  

Den första parametern som undersöktes var köldbryggor. Efter att ha 

studerat resultaten från simuleringen av det kostnadseffektiva klimatskalet 

gjordes en alternativ simulering med fokus på transmissionsförluster från 

köldbryggor. Simuleringen utfördes genom att ändra inställningarna under 

fliken köldbryggor i IDA ICE. Alla värden under fliken ändrades för att 

motsvara betyget “bra” enligt IDA ICE, se värden i Bilaga 7. Därefter 

jämfördes simuleringens resultat med värden från det kostnadseffektiva 

klimatskalets simulering. 

En ytterligare alternativ parameter som undersöktes var värmeåtervinning. I 

simuleringen av den befintliga projekteringen användes verkningsgraden 80 

% som indata för inställningen byggnadens FTX-system. Verkningsgraden 

ändrades i inställningarna för luftbehandlingssystem i IDA ICE från 80 % 

till 90 %, därefter startades en ny energisimulering. 

Genom att använda beräkningsexempel från en rapport av Edvinsson et al. 

(2014) undersöktes möjligheten att använda solceller för att sänka 
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byggnadens specifika energianvändning. För den mängd solenergi som 

kunde produceras i anslutning till byggnaden gjordes en översiktlig 

beräkning, för att visa de teoretiska investeringskostnader som krävdes för 

att bygga ett system som kunde tillgodose byggnadens fastighetsel.  

Den totala energimängd som solcellerna måste producera per år för att 

tillgodose byggnadens behov av fastighetsel beräknades genom att 

multiplicera byggnadens beräknade fastighetsel per m2 med byggnadens 

Atemp. 

Energiproduktionen från effekten 1 kW antogs i beräkningarna vara 950 

kWh per år. För att beräkna hur stor effekt som krävdes för att producera det 

beräknade energibehovet så dividerades energibehovet med den antagna 

producerade energimängden för 1 kW. Effekten 1 kW kräver ca 7 m2 

solceller. Genom att multiplicera det beräknade effektbehovet med antalet 

m2 solceller per producerad kWh så kunde den totala ytan solceller som 

behövdes beräknas. 

En kostnadsberäkning gjordes för att avgöra den totala 

investeringskostnaden för ett startklart solcellssystem. Detta gjordes genom 

att multiplicera kostnaden för ett solcellsystem som kan producera effekten 1 

kW med det beräknade effektkravet för byggnaden. Kostnaden per 

producerad kWh beräknades genom att dividera de beräknade 

investeringskostnaderna med den totala mängden energi som produceras 

under solcellernas livslängd. 
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6 Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas och analyseras resultaten från utförda simuleringar  

med hjälp av bland annat tabeller och grafer. De redovisade resultaten gäller 

för den ursprungliga projekteringen, förändringsmöjligheter samt för ett 

kostnadseffektivt klimatskalsalternativ. 

De resultat som redovisas månadsvis indikerar att det under vinterhalvåret 

ställs högre krav på uppvärmning från byggnadens fjärrvärmesystem. Detta 

beror på det vinterklimat som normalt råder under dessa månader. Under 

sommarhalvåret är således energiförbrukningen lägre. 

6.1 Befintlig projektering 

Vid modellering av den befintliga projekteringen för Sommarslöjan, 

Högstorp beräknades byggnadens Atemp till 723 m2. Utförd energisimulering 

visar resultaten för den specifika energianvändningen för byggnaden och hur 

mycket energi som månadsvis förbrukas och tillförs för respektive post. 

Transmissionsförlusterna för de olika konstruktionsdelarna redovisas. 

Resultatet visar även skillnaderna mellan de utförda simuleringarna i IDA 

ICE och WSP:s tidigare energiberäkningar utförda i programvaran VIP 

Energy. 

6.1.1 Specifik energianvändning 

Den specifika energianvändningen som beror av byggnadens 

tappvarmvatten, fastighetsel och värme/kylsystem blev för den befintliga 

projekteringen 69,2 kWh/m2 Atemp, år. Fastighetselen står för  

12,8 kWh/m2 Atemp, år och beror av byggnadens elutrustning, fläktar och 

pumpar mm. Fjärrvärmesystemet står för 38,4 kWh/m2 Atemp, år och 

användningen av tappvarmvatten står för 14 kWh/m2 Atemp och år, se Tabell 

11. 

I Tabell 11 redovisas även en översikt över den levererade energin till 

byggnaden. Byggnadens medel U-värde beräknas till ca 0,26 W/(m2K). 

Simuleringen visar även att byggnadens totala mängd fönster motsvarar 8 % 

av klimatskalets omslutande area.  
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Tabell 11: Levererad energi översikt. 

  Inköpt energi Effektbehov Primärenergi 

  [kWh] [kWh/m2] [kW] [kWh] [kWh/m2] 

 Elutrustning fastighet 635 0,9 0,07   

 Fläktar, pumpar, m.m. 8608 11,9 1,02   

 Totalt, Fastighetsel 9243 12,8  0 0,0 

 Kyla fjärrkyla 0 0,0 0,0   

 Uppvärmning fjärrvärme 27753 38,4 16,22   

 Tappvarmvatten 10145 14,0 1,16 10145 14,0 

 Vädring* 2899 4,0 0,33 2899 4,0 

 
Totalt, Fastighet, 

fjärrvärme/kyla 
40797 56,4  13044 18,0 

 
Totalt 50040 69,2  13044 18,0 

 

 Belysning verksamhet 0 0,0 0,0   

 Elutrustning verksamhet 13717 19,0 1,57   

 Totalt, Hyresgästel 13717 19,0  0 0,0 

 Totalt 63757 88,2  13044 18,0 

* Rekomenderat schablonpåslag på 4 kWh/m2 Atemp, år enligt Sveby (2012). 

I Figur 27 redovisas hur mycket köpt/såld energi som månadsvis 

förbrukas/levereras med ett stapeldiagram vars värden och färger är hämtade 

från Tabell 11. 

 

 

Figur 27: Månadsvid sammanställning för köpt/såld energi. 
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Under projekteringen av Sommarslöjan, Högstorp har 

tappvarmvattenanvändandet begränsats till 14 kWh/m2 Atemp och år, vilket 

beslutats om under ett projekteringsmöte 2016-02-02. En studie av 

Barthelmes et al. (2016) visar att den teoretiska specifika 

energianvändningen sällan stämmer överens med verkligheten. Detta 

innebär att byggnadens simulerade specifika energianvändning med största 

sannolikhet skiljer sig från verkliga uppmätta värden, vilket påverkar 

validiteten i denna studie. Det gäller även byggnadens fastighetsel som 

delvis beror på hissanvändningen som också den begränsats i 

projekteringen. 

I Tabell 12 redovisas en månadsvis sammanställning för uppvärmning med 

fjärrvärme. Av alla faktorer som påverkar den totala mänden levererad 

energi till byggnaden så är uppvärmningen den som varierar med årstiderna. 

De månader med störst och minst uppvärmningsbehov är Januari respektive 

Juli. För fullständig tabell där även kylning, tappvarmvatten, vädring, 

fastighetsel och hyresgästel är inkluderat, se Bilaga 9.  

Tabell 12: Månadsvis sammanställning för uppvärmning med fjärrvärme. 

Månad Uppvärmning 

fjärrvärme [kWh] 

1 5776 

2 5306 

3 4585 

4 1506 

5 -187 

6 -547 

7 -779 

8 -614 

9 449 

10 2283 

11 4339 

12 5587 

Totalt 27753 

I WSP:s rapport redovisas det genomsnittliga U-värdet för byggnaden 0,208 

W/(m2K) vilket är lägre än de 0,2593 W/(m2K) som arbetes simuleringar 

ger. WSP:s energiberäkning beräknade den totala specifika 

energianvändningen till 69 kWh/m2 Atemp, år.  
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Skillnaderna beror på att simuleringarna som utförts med olika 

programvaror haft olika detaljeringsgrad på simuleringsmodellerna, samt att 

byggnadens tekniska utformning skiljer sig, t.ex. genom att byggnadens 

vägguppbyggnad är annorlunda. WSP:s simulering återspeglar därför 

projekteringen i ett tidigare stadie och på ett mer simplifierat sätt. 

Resultatet visar att WSP:s simulering ger ett ungefärligt liknande värde som 

för den specifika energianvändningen som redovisas i detta arbete. Se Bilaga 

5 för WSP:s energiberäkningsrapport. I rapporten framgår det att 

energianvändningen av fjärrvärme uppgår till 40,5 kWh/m2 Atemp, år. 

Resultaten från de utförda simuleringarna i detta arbete visar att behovet av 

uppvärmning i byggnaden är 38,4 kWh/m2 Atemp, år. Fastighetselen beräknas 

enligt WSP till 14,4 kWh/m2 Atemp, år, vilket är högre än de  

12,8 kWh/m2 Atemp, år som beräknats i detta arbete. Skillnaden beror på att 

WSP:s simulering görs med en annan Atemp. 

6.1.2  Energibalans 

Energisimuleringen visar en månadsvis sammanställning för hela byggnaden 

samt hur många kWh/år som förbrukas under uppvärmning respektive 

kylning för varje energikategori, se tabell och figur för fastighetens 

energibalans i Bilaga 10. I bilagan redovisas fastighetens totala 

energiförbrukning och tillförda energi. Resultatet visar att 

transmissionsförlusterna för ”Klimatskal & köldbryggor” är störst. 

Energikategorin gav transmissionsförluster på ca 29 400 kWh/år. Samtliga 

transmissionsförluster balanseras upp av värmetillskottet från kategorin 

”Rumsvärmare” (uppvärmning) som även inkluderar personvärme. 

6.1.3 Transmissionsförluster genom klimatskalet 

I Tabell 13 och Figur 28 redovisas transmissionsförlusterna månadsvis 

genom klimatskalet för respektive konstruktionsdel samt köldbryggor. 

Resultatet visar att de transmissionsförluster som beror av byggnadens 

fönster är de som individuellt är störst bidragande till byggnadens totala 

transmissionsförluster genom klimatskalet. Totalt står fönster för en 

transmissionsförlust på ca 11900 kWh per år, vilket motsvarar ca 28,8 % av 

klimatskalets totala transmissionsförluster.  

Näst störst är byggnadens transmissionsförluster genom köldbryggor. De 

står för ca 8700 kWh per år, vilket motsvarar ca 21,2 % av klimatskalets 

totala transmissionsförluster. Värdet är något högre än de 15,6 % som NKB 

(1996) förespråkar i sin studie. Eftersom samma indata används för att 

beräkna köldbryggor så beror den procentuella skillnaden mellan resultaten 

på att byggnaden i NKB:s studie har procentuellt högre andel köldbryggor 

från andra byggnadsdelar än byggnaden som analyseras i detta arbete. 
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Tabell 13: Transmissionsförluster genom klimatskalet [kWh]. 

Månad Väggar Yttertak Golv Fönster Dörrar Köldbryggor 

       

1 885 651 210 1394 775 1060 

2 838 638 218 1356 731 1030 

3 813 638 285 1348 705 1027 

4 537 501 326 1014 454 747 

5 375 423 363 847 312 589 

6 240 266 234 617 212 429 

7 200 252 306 523 169 367 

8 209 232 170 530 180 363 

9 375 355 131 737 323 524 

10 538 437 120 918 475 680 

11 745 566 136 1198 651 900 

12 867 643 170 1372 764 1032 

Totalt 6620 5601 2666 11883 5751 8747 

 

 

Figur 28: Transmissionsförluster genom klimatskalet. 

6.2 Förbättrat klimatskal 

I detta stycke redovisas resultaten för hur de olika konstruktionsdelarnas U-

värden respektive transmissionsförluster påverkas vid ökning av dess 

isoleringstjocklek (Elmroth, 2015). I resultaten framgår det att ju lägre en 

konstruktionsdels U-värde är, desto mindre blir transmissionsförlusterna 

genom konstruktionsdelen.  
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6.2.1 Yttervägg 

I Tabell 14 och Figur 29 redovisas resultaten för hur ytterväggens U-värde 

och transmissionsförluster påverkas av mineralullens tjocklek. I den 

ursprungliga projekteringen är mängden lösull 270 mm med ett U-värde på 

0,136 W/m2K. Transmissionsförlusterna genom väggen är 9,16 kWh/m2.  

Tabell 14: U-värde och transmissionsförluster för ytterväggen beroede av mängden mineralull. 

Tjocklek 

mineralull 

[mm] 

U-värde vägg 

[W/m2K] 

Transmissions-

förluster 

[kWh/m2] 

Totala 

transmissions-

förluster [kWh] 

270 0,136 9,16 6 620 

370 0,099 7,22 5 218 

470 0,078 6,10 4 412 

570 0,064 5,38 3 892 

670 0,054 4,88 3 527 

770 0,047 4,50 3 256 

870 0,042 4,22 3 050 

I Figur 29 redovisas hur transmissionsförlusterna minskar med ökad 

mineralullstjocklek. Ökas mängden mineralull från 270 till t.ex. 470 mm 

medför detta att transmissionsförlusterna minskar med 3,06 kWh/m2. Tabell 

14 visar att ju lägre väggens U-värde är, desto mindre blir 

transmissionsförlusterna genom konstruktionsdelen. 

 

Figur 29: Transmissionförluster beroende av isoleringstjockleken i ytterväggen. 
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6.2.2 Vindsbjälklag 

I den ursprungliga projekteringen används 500 mm lösull i vindsbjälklaget 

vilket ger konstruktionsdelen ett U-värde på 0,069 W/m2K. 

Transmissionsförlusterna genom vindsbjälklaget är 7,75 kWh/m2. I Tabell 

15 och Figur 30 redovisas resultaten för hur vindsbjälklagets U-värde och 

transmissionsförluster påverkas av lösullens tjocklek. Tabell 15 visar att låga 

U-värden för vindsbjälklagets sänker transmissionsförlusterna genom 

konstruktionsdelen. 

Tabell 15: U-värde och transmissionsförluster för vindsbjälklaget beroede av mängden lösull. 

Tjocklek lösull 

[mm] 

U-värde vindsbjl. 

[W/m2K] 

Transmissions-

förluster 

[kWh/m2] 

Totala 

transmissions-

förluster [kWh] 

500 0,069 7,75 5 601 

550 0,063 7,29 5 273 

600 0,058 6,91 4 998 

650 0,054 6,59 4 763 

700 0,050 6,31 4 562 

750 0,047 6,07 4 386 

800 0,044 5,85 4 231 

I Figur 30 redovisas hur transmissionsförlusterna minskar då lösullens 

tjocklek ökar. Om lösullens tjocklek ökas med 150 mm medför detta en 

minskning av 1,16 kWh/m2 av transmissionsförlusterna genom 

vindsbjälklaget.  

 

Figur 30: Transmissionförluster beroende av lösullstjockleken i vindsbjälklaget. 
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6.2.3 Platta på mark 

I Tabell 16 och Figur 31 redovisas resultaten för hur grundens U-värde och 

transmissionsförluster påverkas av cellplastens tjocklek. I den ursprungliga 

projekteringen är mängden lösull 300 mm med ett U-värde på 0,071 W/m2K. 

Transmissionsförlusterna genom grunden är 3,69 kWh/m2. Tabell 16 visar 

att ju lägre grundens U-värde är, desto mindre blir transmissionsförlusterna 

genom konstruktionsdelen. 

Tabell 16: U-värde och transmissionsförluster för platta på mark beroede av mängden cellplast. 

Tjocklek 

cellplast [mm] 

U-värde PPM 

[W/m2K] 

Transmissions-

förluster 

[kWh/m2] 

Totala 

transmissions-

förluster [kWh] 

300 0,071 3,69 2 666 

350 0,064 3,44 2 486 

400 0,059 3,21 2 324 

450 0,055 3,02 2 184 

500 0,051 2,85 2 061 

550 0,047 2,70 1 950 

600 0,045 2,56 1 849 

I Figur 31 redovisas hur transmissionsförlusterna minskar då cellplastens 

tjocklek ökar. Ökas mängden cellplast från 300 till t.ex. 500 mm medför 

detta att transmissionsförlusterna minskar med 0,84 kWh/m2.  

 

Figur 31: Transmissionförluster beroende cellplaststjockleken i platta på mark. 
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6.2.4 Fönster 

I Tabell 17 och Figur 32 redovisas transmissionsförlusterna för byggnadens 

fönster. I den befintliga projekteringen är andelen fönster 8 % av det totala 

omslutande klimatskalet och fönsterna har ett U-värde på 0,9 W/m2K. 

Transmissionsförlusterna är 16,44 kWh/m2.  

Tabell 17: U-värde och transmissionsförluster för byggnadens fönster. 

Fönsterandel i 

klimatskalet 

[%] 

U-värde fönster 

[W/m2K] 

Transmissions-

förluster 

[kWh/m2] 

Totala 

transmissions-

förluster [kWh] 

8 0,9 16,44 11 883 

8 0,8 15,00 10 844 

8 0,7 13,54 9 788 

7 0,9 14,85 10 738 

7 0,8 13,56 9 804 

7 0,7 12,27 8 868 

Resultatet visar att minskas andelen fönster från 8 % till 7 % minskas de 

totala transmissionsförlusterna, se Figur 32. Med ett U-värde på 0,9 W/m2 K 

för fönsterna innebär en sänkning från 8 till 7 % av fönsterandelen att 

transmissionsförlusterna minskar med 1,59 kWh/m2.  

I tabellen och figuren framgår även att transmissionsförlusterna inte endast 

påverkas av minskad fönsterandel utan att de minskas genom ett lägre U-

värde på fönsterna. 

 

Figur 32: Transmissionsförluster för fönster beroende av fönsternas U-värde och andelen fönster i 

konstruktionens klimatskal. 
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6.2.5 Dörrar 

I Tabell 18 och Figur 33 reovisas transmissionsförlusterna för byggnadens 

dörrar. I den befintliga projekteringen är U-värdet för dörrarna 1,5 W/m2K 

och transmissionsförlusterna 7,95 kWh/m2.  

Tabell 18: U-värde och transmissionsförluster för byggnadens dörrar. 

U-värde dörr 

[W/m2K] 

Transmissionsförluster 

[kWh/m2] 

Totala 

transmissionsförluster 

[kWh] 

1,5 7,95 5751 

1,2 6,35 4592 

0,97 5,15 3720 

0,72 3,81 2756 

Resultatet visar att ju lägre dörrarnas U-värden är, desto mindre blir 

transmissionsförlusterna, se Figur 33. Skulle dörrar med ett U-värde på 0,9 

W/m2K användas istället för dörrar med 1,5 W/m2K skulle 

transmissionsförlusterna minska med 2,8 kWh/m2.  

 

Figur 33: Transmissionsförluster för dörrar beroende av dess U-värde. 
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6.3.1 Yttervägg 

I Tabell 19 redovisas ytterväggens materialkostnad. I tabellen framgår även 

materialets investeringskostnad och kostnaderna efter 50 respektive 70 år. 

Väggarna antas ha en teoretisk livslängd på 50 år. De kostnader per 

isoleringsfall som beräknats visar att byggnaden har lägst kostnad efter 50 år 

då mineralullstjockleken är 470 mm, vilket även gäller för kostnaden efter 

70 år. 

Tabell 19: Kostnader för respektive mineralullstjocklek. 

Tjocklek 

mineralull 

[mm] 

Investerings-

kostnad [kr] 

Material- 

kostnad/

m2 [kr] 

Energi-

kostnad/ 

år [kr] 

Kostnad 

efter 50 

år [kr] 

Kostnad 

efter 70 

år [kr] 

270 108 622 195,79 7 150 466 108 609 102 

370 184 246 332,10 5 635 465 991 578 689 

470 217 244 391,58 4 765 455 476 550 769 

570 292 868 527,89 4 204 503 046 587 118 

670 325 866 587,37 3 810 516 324 592 508 

770 401 489 723,68 3 517 577 292 647 613 

870 477 113 859,99 3 294 641 796 707 670 

Detta resultat innebär att den ursprungliga projekteringens isoleringstjocklek 

270 mm är ett dyrare alternativ efter 50år. Ökar mineralullstjockleken från 

270 mm till 470 mm skulle detta innebära att de totala kostnaderna efter 50 

år minskar med ca 10 600 kr. Resultaten redovisas även i Figur 34 nedan. 

 

Figur 34: LCC-beräkning över tid för respektive mineralullstjocklekar i ytterväggen. 
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6.3.2 Vindsbjälklag 

I Tabell 20 redovisas vindsbjälklagets materialkostnad. Tabellen visar även 

materialets investeringskostnad och kostnaderna efter 50 respektive 70 år. 

Kostnaden per m2 är 22,33 kronor då h=50 mm. 

Tabell 20: Kostnader för respektive lösullsullstjocklek. 

Tjocklek 

lösull [mm] 

Investerings-

kostnad [kr] 

Energi-

kostnad/år 

[kr] 

Kostnad efter 

50 år [kr] 

Kostnad efter 

70 år [kr] 

500 161 446 6 049 463 873 584 844 

550 177 591 5 695 462 338 576 237 

600 193 736 5 398 463 617 571 569 

650 209 880 5 144 467 077 569 955 

700 226 025 4 927 472 367 570 904 

750 242 169 4 737 478 986 573 713 

800 258 314 4 570 486 772 578 155 

De kostnader per isoleringsfall som beräknats visar att byggnaden har lägst 

kostnad efter 50 år vid lösullstjockleken 550 mm. Resultaten visar även att 

nivån 600 mm är mer kostnadseffektiv än byggnadens ursprungliga 500 mm. 

Kolumnen “kostnad efter 70 år” visar att nivån 650 mm är mest 

kostnadseffektiv efter 70 år. Resultaten redovisas även i diagramform i Figur 

35 nedan.  

 

Figur 35: LCC-beräkning över tid för respektive lösullstjocklekar i vindsbjälklaget. 
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6.3.3 Platta på mark 

I Tabell 21 redovisas grundens materialkostnad. Tabellen visar även 

materialets investeringskostnad och kostnaderna efter 100 år. Anledningen 

till att grundens kostnader beräknas över 100 år istället för 50 respektive 70 

år som för väggar och vindsbjälklag är att grunden har en längre teoretisk 

livslängd. Kostnaden per m2 är 29,05 kronor då h=50 mm. 

Tabell 21: Kostnader för respektive cellplaststjocklek. 

Tjocklek 

cellplast [mm] 

Investerings-

kostnad [kr] 

Energikostnad/år 

[kr] 

Kostnad efter 100 

år [kr] 

300 126 019 2 880 413 969 

350 147 023 2 685 415 478 

400 168 026 2 510 418 974 

450 189 029 2 359 424 868 

500 210 032 2 226 432 566 

550 231 035 2 106 441 581 

600 252 038 1 998 451 763 

De kostnader per isoleringsfall som beräknats visar att grunden har lägst 

kostnad efter 50 år vid cellplasttjockleken 300 mm. Detta innebär att det 

billigaste alternativet för valet av isoleringstjocklek i grunden är oförändrad 

jämfört med den befintliga projekteringen. Tabellen visar även att 

kostnaderna efter 100 år inte skiljer sig med mer än 1 509 kronor mellan 

nivåerna 300 mm och 350 mm respektive 3 496 kronor mellan 350 och 400 

mm. Resultaten redovisas även i diagramform i Figur 36 nedan.  

 

Figur 36: LCC-beräkning över tid för respektive cellplaststjocklekar i grunden. 
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6.4 Kostnadseffektivt klimatskal 

Det klimatskal som beräknats vara mest kostnadseffektivt enligt 

simuleringar och kostnadsutredning redovisas i Tabell 22. Förslaget innebär 

att mineralullstjockleken i väggarna ökas från 270 mm till 470 mm, att 

isoleringen i vindsbjälklaget ökar från 500 mm till 600 mm och att 

tjockleken av cellplastisoleringen i grunden ökas från 300 mm till 400 mm. 

Förslaget innebär även att den totala andelen fönster i byggnadens 

klimatskal minskar från 8 % till 7 %. Det nya klimatskalet har ett 

genomsnittligt Um -värde på ca 0,22 W/m2K.  

Klimatskalet som specificerats i Växjöbostäders befintliga projektering hade 

enligt föregående simulering av det befintliga projekterade klimatskalet ett 

genomsnittligt Um värde på ca 0,26 W/(m2K). Förbättringen av byggnadens 

Um värde beror av de ändringar i isoleringstjocklekar och minskningen av 

klimatskalets totala fönsterandel som gjorts av byggnadens klimatskal.  

I jämförelse med det maximala tillåtna Um värdet enligt gällande BBR 22 för 

flerbostadshus, Um=0,40 W/(m2K) kan man se att de båda simulerade 

klimatskalen har relativt låga Um värden. Detta beror på att båda 

klimatskalen är projekterade med ambitioner att ha en väsentligt lägre 

specifik energianvändning än det gällande kravet på 90 kWh/m2 Atemp och år 

i BBR 22. I Boverkets ”Förslag till svensk tillämpning av nära-

nollenergibyggnader” (2015) preciseras inget riktvärde för en byggnads Um 

värde. Detta omöjliggör en liknande jämförelse mellan simulerade Um 

värden och kommande kravnivåer för dessa. 
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Tabell 22: Kostnadseffektivt klimatskal. 

Byggnadsdel Uppbyggnad U-värde [W/m2K] 

Grund 150 armerad betong 

4x100 EPS 80 

200 Makadam 

0,059 

Yttervägg 12 x 2 gipsskiva 

Plastfolie 

870 mineralull + reglar 

28 luftspalt 

22 Stående träpanel 

(alt. putsad fasadskiva) 

0,078 

Vindsbjälklag 600 lösull 

Säkerhetsfolie 

28x70 glespanel 

2x15 Protect F Ergo 

0,058 

Fönster 7% fönsterandel i 

klimatskalet 

0,9 

Dörrar - 0,97 

6.4.1 Specifik energianvändning 

Den specifika energianvändningen för det kostnadseffektiva klimatskalet 

beräknades till 63,1 kWh/m2 Atemp och år, varav 32,3 kWh/m2 Atemp och år 

går åt till att värma upp byggnaden. Tabell 23 redovisar en översikt över 

levererad energi. Värdet innebär en total sänkning av byggnadens specifika 

energianvändning med 6,1 kWh/m2 Atemp, år jämfört med simuleringen av 

Växjöbostäders befintliga projektering som beräknats ha specifik 

energianvändning på 69,2 kWh/m2 Atemp, år.  

För att en byggnad skall kunna klassas som en nära-nollenergibyggnad 

enligt Boverket (2015) och betygsättas med betyget Silver enligt 

Miljöbyggnad 3.0:s (SGBC, 2017) indikator energianvändning så krävs en 

maximal specifik energianvändning på 55 respektive 44 kWh/m2 Atemp och 

år, vilket byggnaden ej uppfyller. 
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Tabell 23: Levererad energi, översikt. 

  Inköpt energi Effektbehov Primärenergi 

  [kWh] [kWh/m2] [kW] [kWh] [kWh/m2] 

 Elutrustning fastighet 635 0,9 0,07   

 Fläktar, pumpar, m.m. 8607 11,9 1,02   

 Totalt, Fastighetsel 9242 12,8  0 0,0 

 Kyla fjärrkyla 0 0,0 0,0   

 Uppvärmning fjärrvärme 23329 32,3 14,32   

 Tappvarmvatten 10145 14,0 1,16 10145 14,0 

 Vädring* 2899 4,0 0,33 2899 4,0 

 
Totalt, Fastighet, 

fjärrvärme/kyla 
36373 50,3  13044 18,0 

 
Totalt 45615 63,1  13044 18,0 

 

 Belysning verksamhet 0 0,0 0,0   

 Elutrustning verksamhet 13717 19,0 1,57   

 Totalt, Hyresgästel 13717 19,0  0 0,0 

 Totalt 59332 82,1  13044 18,0 

* Rekomenderat schablonpåslag på 4 kWh/m2 Atemp, år enligt Sveby (2012). 

I Figur 37 redovisas hur mycket köpt/såld energi som månadsvis 

förbrukas/levereras med ett stapeldiagram vars värden och färger är hämtade 

från Tabell 23. 

 

 

Figur 37: Månadsvid sammanställning för köpt/såld energi. 
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I Tabell 24 redovisas en månadsvis sammanställning för uppvärmning med 

fjärrvärme. De månader med störst och minst uppvärmningsbehov är Januari 

respektive Juli. För fullständig tabell där även kylning, tappvarmvatten, 

vädring, fastighetsel och hyresgästel är inkluderat, se Bilaga 11.  

Tabell 24: Månadsvis sammanställning för uppvärmning med fjärrvärme. 

Månad Uppvärmning 

fjärrvärme 

[kWh] 

1 4986 

2 4601 

3 3949 

4 1241 

5 -224 

6 -550 

7 -722 

8 -622 

9 301 

10 1864 

11 3696 

12 4807 

Totalt 23329 

6.4.2 Energibalans 

Simuleringen visade en månadsvis sammanställning för byggnadens 

energibalans, se tabell och tillhörande figur i Bilaga 12. I bilagan redovisas 

fastighetens totala energiförbrukning och tillförda energi. Resultatet visar att 

transmissionsförlusterna i jämförelse med simuleringen av den befintliga 

projekteringen har det kostnadseffektiva klimatskalet inneburit en minskning 

av energibehovet från ”Klimatskal & köldbryggor” med ca 17,8 %. Som en 

reaktion för detta så har även posten för tillförd energi från ”Rumsvärmare” 

(uppvärmning) minskat med ca 13,1 %. Den mekaniska tilluften ligger kvar 

på en liknande nivå jämfört med tidigare. Detta resultat är förväntat då inga 

ändringar av byggnadens primära luftsystem gjorts mellan simuleringarna. 

Detsamma gäller för posten utrustning. 

Eftersom den totala fönsterandelen i klimatskalet minskats från totalt 8 % till 

7 % av den omslutande arean visar resultatet en minskning av 

energitillförseln från solinstrålning med 952 kWh. 
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En byggnads specifika energianvändning beräknas genom att addera dess 

uppvärmning/kylning med dess tappvarmvattenanvändning och fastighetsel 

(Boverket, 2015). Den största delen av den simulerade byggnadens specifika 

energianvändning beror av energitillförsel för uppvärmning. Denna 

energitillförsel kan i sin tur direkt härledas till byggnadens 

transmissionsförluster genom klimatskalet som utgör det största 

energibehovet enligt energibalansberäkningen. Det bevisas i en slutsats av 

Moran et al. (2017), att man vid projektering av nära-nollenergibyggnader 

bör fokusera på minimering av byggnadens uppvärmningsbehov genom 

användning av energieffektiva och lufttäta klimatskal.  

6.4.3 Transmissionsförluster genom klimatskalet 

I Tabell 25 och Figur 38 redovisas transmissionsförlusterna månadsvis 

genom klimatskalet för respektive konstruktionsdel samt totala 

transmissionsförluster som beror av köldbryggor. Resultatet visar att de 

transmissionsförluster som beror av fönster fortfarande är den största 

beståndsdelen av byggnadens totala transmissionsförluster, 30,3 %. Näst 

störst är de transmissionsförluster som kommer från från klimatskalets 

köldbryggor, dessa står för ca 24,9 %, dvs 9,3 % större än de 15,6 % som 

visas i studien av NKB (1996).  

Eftersom resterande transmissionsförluster från klimatskalet sänkts mellan 

simuleringarna så innebär detta att den procentuella andelen 

transmissionsförluster från köldbryggor ökat från totalt 21,2 % till 24,9 %, 

trots en minskning av det absoluta värdet för dessa. Vid antagandet att 

köldbryggorna från klimatskalet skulle hålla sig på samma procentuella nivå 

mellan simuleringarna dvs 21,2 %, skulle innebära att den totala specifika 

energianvändningen hade blivit ca 60,8 kWh/m2 Atemp, år. 

Vid jämförelse av resultaten från simuleringen av den befintliga 

projekteringen och de från simuleringen av det kostnadseffektiva 

klimatskalet visas att de transmissionsförluster som beror av köldbryggor 

ligger på ungefär samma nivå, 8747.4 respektive 8625,3 kWh per år. Den 

marginella skillnaden beror på att andelen fönster i byggnaden minskat från 

8 % till 7 % och därmed minskas den totala sammanräknade omkretsen för 

byggnadens fönster som i sin tur minskar mängden köldbryggor. En 

ytterligare effekt av minskningen av fönsterandelen från 8 % till 7 % av 

klimatskalets omslutande area är att transmissionsförlusterna från fönster 

sänkts med 1378,8 kWh per år.  
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Tabell 25: Transmissionsförluster genom klimatskalet. 

Månad Väggar Yttertak Golv Fönster Dörrar Köldbryggor 

       

1 606 582 180 1233 501 1047 

2 576 571 189 1199 472 1016 

3 578 570 249 1192 455 1014 

4 369 448 288 896 291 737 

5 256 377 320 748 197 579 

6 157 234 206 544 132 421 

7 130 219 269 485 104 358 

8 137 204 147 469 113 357 

9 256 317 113 655 208 519 

10 365 390 102 812 307 671 

11 510 506 115 1059 421 888 

12 592 575 145 1213 494 1018 

Totalt 4510 4992 2321 10504 3693 8625 

 

 

Figur 38: Transmissionsförluster genom klimatskalet. 

6.5 Alternativa åtgärder 

I detta kapitel visas resultaten för de alternativa åtgärder som undersökts i 

arbetet. Kapitlet behandlar möjligheten att minimera köldbryggor ytterligare, 

öka temperaturverkningsgraden i byggnadens FTX-system samt en 

potenciell lokal energiproduktion från sollceller. 
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6.5.1 Köldbryggor 

En alternativ åtgärd för att minska byggnadens totala transmissionsförluster 

är att minska de förluster som sker genom byggnadens köldbryggor. Genom 

att analysera resultaten från energisimuleringen av det kostnadseffektiva 

klimatskalet kan man se att byggnadens transmissionsförluster från 

köldbryggor är ca 8600 kWh, vilket motsvarar ca 24,9 % av byggnadens 

totala transmissionsförluster. 

Genom att ändra indatan för klimatskalets köldbryggor så sänktes även 

köldbryggornas totala procentuella andel av klimatskalets 

transmissionsförluster till 13,3 %. Det absoluta värdet av 

transmissionsförlusterna genom klimatskalets köldbryggor blev då ca 4000 

kWh, se Tabell 26 respektive Figur 39.  

Den alternativa åtgärden innebär att byggnadens specifika energianvändning 

minskas från 63,1 kWh/m2 Atemp, år till totalt 57,9 kWh/m2 Atemp, år. 

Sänkningen med 5,2 kWh/m2 Atemp, år motsvarar en procentuell sänkning 

med ca 9 % av den totala specifika energianvändningen. 

Tabell 26: Transmissionsförluster genom klimatskalet. 

Månad Väggar Yttertak Golv Fönster Dörrar Köldbryggor 

       

1 604 581 180 1231 501 486 

2 574 570 187 1197 471 472 

3 577 570 250 1191 455 471 

4 371 450 292 903 293 345 

5 262 380 321 767 203 276 

6 163 237 204 563 139 202 

7 137 223 270 502 110 172 

8 143 207 149 484 118 171 

9 258 317 113 664 211 244 

10 365 390 103 812 307 312 

11 509 506 119 1058 420 413 

12 590 574 146 1211 493 473 

Totalt 4534 5004 2334 10583 3720 4038 
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Figur 39: Transmissionsförluster genom klimatskalet. 

6.5.2 Ökad värmeåtervinning i FTX-system 

Ett alternativ för att minska byggnadens specifika energianvändning är att 

öka temperaturverkningsgraden för värmeväxlaren i byggnadens FTX-

system. Ökas verkningsgraden från 80 % till 90 % visas en sänkning av 

byggnadens specifika energianvändning från ursprungliga 63,1 kWh/m2 

Atemp och år till 57,7 kWh/m2 Atemp och år. Det motsvarar ca 9,4 % av den 

totala specifika energianvändningen. 

En studie av Thule Brahed (2016) som verifieras av resultat från Pancheco-

torgal et al. (2017) visar att en byggnad som saknar värmeåtervinning inte 

kan uppnå nära-nollenergistandard. Precis som dessa studier proklamerar 

skulle byggnadens specifika energiförbrukning blivit ohållbart hög om 

ventilationssystemet helt saknat värmeåtervinning. 

6.5.3 Elproduktion från solceller 

För att kunna tillgodose byggnadens behov av fastighetsel på 12,8 kWh/m2 

Atemp, år så krävs den totala effekten 9 254,4 kWh per år. Solceller med 

effekten 1 kW kan producera ca 950 kWh per år, detta ger att effekt som 

krävs per år är 9,741 kW. Detta innebär i sin tur att den yta solceller som 

krävs för att producera effekten 9,741 kW är 68,2 m2. 

Beräkningarna visar att ett solcellssystem med en yta på 68,2 m2 som har 

en teoretisk effekt på 9,741 kW kostar totalt 146 115 kronor. Kostnaden per 

producerad kWh beräknas till 0,526 kr/kWh. Eftersom solcellerna beräknas 

ha en livslängd på 25-30 år krävs ett byte av dessa under byggnadens 

teoretiska livslängd (50 år). 

Genom att använda sig av solceller kan man alltså räkna med att sänka 

byggnadens specifika energianvändning från 63,1 kWh/m2 Atemp, år till totalt 

50,3 kWh/m2 Atemp, år. Det vilket motsvarar en sänkning på ca 25,5 % av 

den totala specifika energianvändningen. 
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6.6 Sammanlagda åtgärder 

Resultaten från simuleringen av det kostnadseffektiva klimatskalet visade att 

kostnadseffektiv energieffektivisering av den befintliga projekteringen kan 

bidra med en sänkning av byggnadens specifika energianvändning med 6,1 

kWh/m2 Atemp, år. Vid antagandet att köldbryggorna förblir procentuellt lika 

stor andel av klimatskalets transmissionsförluster mellan simuleringarna, 

21,2 % istället för 24,9 % blir sänkningen något större, 8,6 kWh/m2 Atemp, 

år. 

Genom att sänka byggnadens specifika energianvändning genom mindre 

transmissionsförluster från köldbryggor, högre temperaturverkningsgrad i 

FTX-systemets värmeåtervinning och lokal energiproduktion från solceller 

blir den slutliga specifika energiförbrukningen 39,7 kWh/m2 Atemp och år, se 

Tabell 27. Detta innebär att byggnaden klarar av Boverkets kommande krav 

på 55 kWh/m2 Atemp, år och det ytterligare kravet för specifik 

energianvändning i Miljöbyggnad 3.0. Kravet i Miljöbyggnad 3.0 är 80 % 

av ställda krav i kommande BBR på 55 kWh/m2 Atemp och år, dvs 44 

kWh/m2 Atemp, år.  

Slutsatsen i en studie av Ferarra et al. (2017) som säger att hög 

energieffektivitet i en byggnad endast uppnås genom att undersöka och 

parallellt optimera samtliga variabler som påverkar dess energieffektivitet. 

Det överenstämmer med resultaten av detta arbete då målsättningarna för 

byggnadens energiförbrukning endast möts vid en kombination av olika 

åtgärder. 

Tabell 27: Beräkning av den specifika energianvändning med tillämpning av de alternativa 

åtgärderna. 

 kWh/m2 

Specifik energianvändning 

kostnadseffektivt klimatskal 

63,1 

Minskade köldbryggor -5,2 

Högre temperaturtillverkningsgrad i 

FTX-systemets värmeåtervinning 

-5,4 

Solceller -12,8 

Total specifik energianvädning 39,7 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras den metod som används och de resultat som 

framkommit genom simuleringar och beräkningar. 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden i arbetet baseras på beräkningar av fysikaliska samband, 

ingenjörsmässiga förenklingar och antaganden. Exempelvis har det som 

tidigare nämnts gjorts antaganden kring byggnadens köldbryggors inverkan 

på de totala transmissionsförlusterna. Då dessa har stor inverkan på 

byggnadens specifika energianvändning kan det klargöras att kvalitén på de 

antaganden som görs är avgörande för de framräkande resultatens validitet.  

Revit-modellen som skapades baserades på det ritningsunderlag som 

Växjöbostäder tillhandahållit under arbetet. Detta underlag var dock inte 

komplett, tydliga detaljsektioner för vissa delar av klimatskalet saknades. 

Därav antogs konstruktionerna med utgångspunkt i det underlag som fanns. 

Detta innebär en felkälla för resultaten då byggnaden som i detta arbete 

benämns som den “befintliga projekteringen” i själva verket inte behöver 

stämma 100 % överens med den verkliga byggnaden.  

Energisimuleringarna som utgjorde den största delen av arbetet utfördes i 

programmet IDA ICE. Den största anledningen till att just denna mjukvara 

användes var dess inbyggda funktion att importera byggnadskroppar 

skapade i andra programvaror och sedan simulera dess energiförhållanden. 

Denna funktion visade sig under arbetets gång inte fungera lika väl som 

förväntat. Detta innebar att mycket oväntad tid gick åt för att felsöka 

simuleringsmodellen. Dock vägde den valda mjukvaran upp för detta genom 

att på ett pedagogiskt sätt visualisera modellen för användaren, vilket inte är 

vanligt i de vanligaste energisimuleringsprogrammen. Detta underlättade 

enormt för felsökningsarbetet. 

Vid beräkning av kostnadseffektivitet för olika isoleringstjocklekar 

avgränsar sig arbetet från att räkna med direkta produktionskostnader för 

arbetet. Detta gjordes initialt för att på ett enkelt sätt förenkla 

kostnadsberäkningarna i arbetet. Denna avgränsning innebär för arbetets 

resultat att de investeringskostnader som beräknas blir större i verkligheten. 

Energipriset som använts är ett riktvärde som kan vara felaktigt beroende på 

vilken elleverantör man jämför med. Samtliga kostnadsberäkningar har 

gjorts enligt 2017 års penningvärde. 

Arbetet undersöker vad olika U-värden i en byggnads klimatskal spelar för 

roll för byggnadens specifika energianvändning. U-värdena bestäms av de 

olika isoleringstjocklekar som används i de olika simuleringarna. Detta ger 

således att resultatet från de simuleringar som utförts säger att X mm total 
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mängd isolering i t.ex. en vägg ger U-värdet Y respektive 

transmissionförlusterna Z under ett års tid. Det gör att den slutgiltiga 

konstruktionen som föreslås endast bör jämföras via dess U-värde. En metod 

som fokuserat mer på faktiska kostruktionsexempel hade kunnat göra 

resultaten mer jämförbara med andra faktiska konstruktioner. 

Den ursprungliga energisimuleringen utfördes av WSP i programmet VIP 

energy. De beräknade transmissionsförluster i byggnadens klimatskal som 

beror av köldbryggor genom att göra ett procentuellt påslag på byggnadens 

Um-värde med 10 %. Denna inställning går inte att göra när man simulerar 

energi i IDA ICE. Istället användes faktiska värden för de olika typer av 

köldbryggor som går att mata in i programmet. Värdena kommer från en 

beräknande studie från 1996. Detta innebär en felkälla då förmodligen 

mycket har hänt i gällande energieffektiv byggteknik på 21 år som påverkar 

mängden transmissionsförluster från köldbryggor.  

7.2 Resultatdiskussion 

Förslaget till en mer energieffektiv version av byggnaden Sommarslöjan, 

Högstorp och den beräknade specifika energianvändingen bekräftar att 

Boverkets bedömning av olika de ambitionsnivåer av specifik 

energianvändning är rimliga i förhållande till vad som kan uppnås med 

tillgänglig teknik i dagsläget. En specifik energiförbrukning i ett 

flerbostadshus på 55 kWh/m2 Atemp och år går att uppnå inom 

kostnadseffektiva ramar. 

Det kan dock med största sannolikhet bekräftas att denna kommande 

kravnivå ej går att uppnå genom att endast utföra optimering av klimatskalet. 

Trots att klimatskalet har stor inverkan på en byggnads uppvärmningsbehov 

är det fler parametrar som påverkar en byggnads slutliga specifika 

energianvändning. Byggnaden projekterades med begränsning av 

tappvarmvattenanvändning. Eftersom en byggnads 

tappvarmvattenanvändning enligt Sveby-normen ligger på 25 kWh/m2 Atemp, 

år för flerbostadshus så innebär det att byggnadens energibehov för 

uppvärmning och fastighetsel tillsammans maximalt får ligga på 30 kWh/m2 

Atemp och år, för att klara av nya krav i BBR, vilket är väldigt lite.  

Kommande krav för indikatorn energianvändning i Miljöbyggnad 3.0 ligger 

för betyget Silver på nivån 80 % av Boverkets 55 kWh/m2 Atemp och år, dvs 

44 kWh/m2 Atemp och år. Studien visar att en byggnad kan klara av 

Miljöbyggnads krav. Om detta är kostnadseffektivt rimligt i verkligheten bör 

dock tas under viss reservation. Kravet på 44 kWh/m2 Atemp, år är väldigt 

svårt att nå med konventionella metoder och kan därav istället ses mer som 

en viktig drivkraft för framtida utveckling och innovation än en realistisk 

målsättning för byggnadsprojektering i dagsläget. Det gäller givetvis även 

för nivån Guld som kräver ännu högre energieffektivitet. 
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Den ursprungligt projekterade byggnaden har en lösullstjocklek i 

vindsbjälklaget på 500 mm. En ökning av denna tjocklek hade i verkligheten 

inneburit att byggnaden antingen utföras med högre totalhöjd eller lägre 

våningshöjd. Samma problematik gäller för väggarna och grunden vars 

tjocklek ökar för varje simulering. En tjockare t.ex. väggkonstruktion 

innebär i sin tur antingen en ut- eller invändig expansion. Vid utvändig 

expansion hade grunden behövt svälla lika många mm i bredd som väggen, 

vilket innebär en något högre investeringskostnad för grunden. Denna 

kostnad antas dock vara marginell för byggherren i fråga i jämförelse med 

den kostnad som hade följt vid minskad golvyta, i synnerlighet på platser där 

priset per kvadratmeter golvyta idag kan ligga på upp mot 100 000 kr eller 

mer. Det innebär att den kommande kostnadsökning som kommer att 

påverka nyproducerade byggnader som projekteras enligt den kommande 

energilagstiftningen, skulle kunna minskas med nya energieffektiva 

byggtekniker eller/och material som tar mindre plats än konventionella 

alternativ. 

Vid simulering av alternativa åtgärder undersöktes möjligheten att öka 

temperaturverkningsgraden för värmeåtervinning i byggnadens FTX-system. 

De medförda kostnaderna för en ökad verkningsgrad är svårberäknat, då 

värmeväxlarens specificerade temperaturverkningsgrad sällan ligger på ett 

fast procenttal utan brukar ha ett spann på ± 5-10 %. Det innebär att samma 

investeringskostnad kan ge olika verkningsgrader. Man kan även säga att 

effekten av denna åtgärd i praktiken är mycket osäker då det i dagsläget är 

väldigt svårt att uppnå så pass hög effektivitet i den typen av 

värmeåtervinningsstystem. 

Resultaten gällande transmissionsförluster visade att byggnadens fönster 

stod för den individuellt största delen transmissionsförluster från 

klimatskalet. Detta faktum var förväntat då fönster ofta pekas ut som den 

största “energiboven” i byggnader. För att utforska hur ett klimatskals totala 

fönsterandel påverkar dess specifika energiförbrukning så simulerades en 

sänkning på den totala andelen fönster i klimatskalet från ursprungliga 8 % 

till 7 %. Denna simulering visade att en minskning av fönsterandelen i en 

byggnads klimatskal har stor inverkan på energianvändningen. Resultaten 

visade att värmeförluster från fönster totalt minskade trots att 

uppvärmningen från solinstrålning minskat.  
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8 Slutsatser 

Resultatet verifierar att Boverkets kommande krav på minskad specifik 

energianvändning i nyproducerade byggnader är möjligt att nå upp till med 

den teknik och det tekniska kunnande som finns tillgängligt idag. Det är 

dock knappast möjligt att åstadkomma detta genom att endast fokusera på 

optimering av energiförhållanden i en byggnads klimatskal.  

Minskade transmissionsförluster från en byggnads klimatskal kan inte med 

konventionella metoder och tillgängliga material ensamt väga upp för den 

del av en byggnads specifika energianvändning som beror av uppvärmning. 

För att lyckas med detta skulle det krävas nya innovativa lösningar inom 

effektiva isoleringsmaterial. 

Vägda krav angående specifik energianvändning från Miljöbyggnad 3.0 

visas vara svåra att uppnå inom kostnadseffektiva ramar med den teknik och 

det tekniska kunnande som finns tillgängligt idag. 

En god strategi för att lyckas uppnå kraven i den kommande nära-

nollenergilagstiftningen bedöms vara att investera i lokal energiproduktion 

från solceller i samband med energieffektiv utformning av byggnaden i 

fråga.   
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BILAGA 2: Väggtyper befintlig projektering 

 

Väggtyp Material Detaljsektion 

YV1 12 x 2 gipsskiva 

Plastfolie 

50 mineralull 

170 mineralull 

50 mineralull 

28 luftspalt 

22 Stående träpanel 
(alt. putsad fasadskiva) 

 

V1 12,5 x 3 gipsskiva 

70 mineralull 

10 luftspalt 

70 mineralull 

12,5 x 3 gipsskiva 

 
 

V2 12,5 x 3 gipsskiva 

70 mineralull 

110 luftspalt 

70 mineralull 

12,5 x 3 gipsskiva 

 
 

V3 12,5 x 3 gipsskiva 

70 mineralull 

60 luftspalt 

70 mineralull 

12,5 x 3 gipsskiva 
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V4 12,5 x 2 gipsskiva 

70 mineralull 

10 luftspalt 

70 mineralull 

12,5 x 2 gipsskiva 

 
 

V5 12,5 x 2 gipsskiva 

45 mineralull 

25 luftspalt 

12,5 x 2 gipsskiva 

 

 
 

V6 12,5 x 2 gipsskiva 

70 luftspalt 

12,5 x 2 gipsskiva 

 

 

 
 

V7 12,5 gipsskiva 

45 mineralull 

25 luftspalt 

12,5 gipsskiva 

 

 
 

V8 12,5 gipsskiva 

70 luftspalt 

12,5 gipsskiva 

 

 

 
 

  



Bilaga 2: sid3: (3) 

Ericson & Knutas 

V9 12,5 x 2 gipsskiva 

95 luftspalt 

12,5 x 2 gipsskiva 

 

 

 
 

V10 12,5 gipsskiva 

120 luftspalt 

12,5 gipsskiva 

 

 

 
 

V11 12,5 gipsskiva 

45 mineralull 

75 luftspalt 

12,5 gipsskiva 

 

 
 

V12 12,5 x 2 gipsskiva 

70 mineralull 

85 luftspalt 

70 mineralull 

12,5 x 2 gipsskiva 
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BILAGA 4: Klimatskalets konstruktionsdelar i befintlig projektering 

Klimatskalets byggnadskonstruktionsdelar och dess ingående material och 

U-värde, samtilga konstruktioner motsvarar dom från den befintliga 

detaljprojekteringen gjord av Växjöbostäder, på grund av bristfällig 

information är ytterväggens konstruktion delvis antagen. 

 

Byggnadsdel Material U-värde 

(W/m2,K) 

Detaljsektion 

Platta på mark 150 armerad 

betong 

3 x 100 EPS 80 

 

 

0,1155 

 

Yttervägg 12 x 2 gipsskiva 

Plastfolie 

50 mineralull 

170 mineralull 

50 mineralull 

28 luftspalt 

22 Stående 

träpanel 
(alt. putsad 

fasadskiva) 

0,1362 

 

Takbjälklag 500 lösull 

Säkerhetsfolie 

28x70 glespanel 

2x15 Protect F 

Ergo 

 

0,558 

 

Fönster 3-glas 0,9  

Ytterdörrar Trä 1,5  
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Resultat vid beräkning av energianvändning: 
Sommarslöjan, nybyggnad av serviceboende 
Växjöbostäder AB 
 
Beräkningsmodell 
 
Beräkningen är utförd i programmet VIP-Energy, version 3.1.0. 
  
Krav på energianvändning i byggnader 
 
Växjöbostäder AB har ställt krav på byggnadens specifika energianvändning, vilket 
inte får överstiga 55 kWh/m²,år, exkl. hushållsenergi. Detta krav motsvarar ca 61 % 
av BBR21:s krav för nyproducerade bostäder som har annat uppvärmningssätt än 
elvärme. 
 
Enligt BBR21 kapitel 9:2, skall den specifika energianvändningen, exkl. hushålls- 
/verksamhetsenergi, uppgå till max 90 kWh/m²,år för aktuellt flerbostadshus som 
har annat uppvärmningssätt än elvärme. 
 
För nybyggnation av flerbostadshus i klimatzon III (söder) som värms upp med fjärrvärme 
gäller följande krav enligt kap. 9, BBR21: 
 
U-värde, genomsnittligt: < 0,400 W/m2, K 
 
Energianvändning: < 90 kWh/m2, år 
 
 
Ovanstående regler och eget energikrav ger följande kravbild för byggnaden: 
 
U-värde, genomsnittligt:  < 0,400 W/m2, K 
Energianvändning:  < 55 kWh/m2, år 
 
 
De beräknade värdena för byggnaden: 
 
U-värde, genomsnittligt:   = 0,208 W/m2, K 
Energianvändning enl. VIP-Energye:  = 69 kWh/m2, år 
Borträkna fastighetsel från elproduktion  
med solceller:   - 14,4 kWh/m²,år 
Specifik energianvändning:  = 55 kWh/m²,år 

                                                 
e Exklusive hushållsel men inklusive driftel för fläktar, pumpar etc. 
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Resultat  

Total energianvändning i hela byggnaden 
Nedanstående resultat gäller använd energi för hela byggnaden(fastighetsenergi och 
uppvärmning av byggnaden och tappvarmvatten), hushållsenergin exkluderad.  
 
Energiåtgång till följd av användning utöver normalt tillräknas verksamhet.  
 

 Total energianvändning 
(kWh, år) f 

Total specifik energianvändning 
(kWh/m2, år) f 

Sommarslöjan, nybyggnad av serviceboende 48 700 69 
Borträkna fastighetsel från elproduktion med 
solceller 

-10 200 14,4 

Den totala specifika energianvändning,  
efter borträknad elproduktion med solceller 
till fastighetsel 

38 500 55 

 
 
Nedanstående resultat gäller totala energier för byggnaden, det vill säga både det som 
förbrukas i hushållen och fastighetens system.  
 

 Total energianvändning 
(kWh, år) 

Total specifik energianvändning 
(kWh/m2, år) 

Fjärrvärme   
Uppvärmning 28 600 40,5 
Tappvarmvatten  9 900 14,0 
Totalt fjärrvärme 38 500 54,5 
   
El   
Fastighetsel   10 200 14,4 
Hushållsel 21 000 29,8 
Totalt el 31 200 44,2 
 
 
 
 
 

 

                                                 
f Hushållsel är ej inkluderad. 
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HCP

BETECKNINGAR

+0,00 NY HÖJD

BEFINTLIG HÖJD

SVACKESDIKE

GRUSYTA, TRAFIKKLASS 0

ÖVERBYGGNAD: 

ÖVERBYGGNAD: 0/40 BÄRLAGER

SÄTTGRUS

100 MM

 30 MM

PLATTA 350x350x50  50 MM

REGNVATTENBRUNN MED KUPOLBETÄCKNING

BEFINTLIGT TRÄD SOM SKYDDAS

NY NATURMARK

FÖRESKRIFTER

STÖDMUR TYP L-STÖD, 4kN, SLÄTA GRÅ

RÅKANTSTEN MED RADIESTEN

STAMTRÄD, FÖRSES MED PLANTERINGSSTÖD,
PLANTERINGSSTÖD SKALL NÅ UPP TILL UK TRÄDKRONA.

PLANTERINGSGROP: MATJORD 1000 x 1000 x 600 MM

BELYSNINGSPOLLARE ENLIGT EL.

REGNVATTENBRUNN MED GALLERBETÄCKNING

NATUR BEFINTLIG NATURMARK LÄMNAS ORÖRD

5C
CYKELSTÄLL TYP HAGS ETTA 8003531/ANTAL PLATSER.

YTA FÖR NY NATURPLANTERING

KÖRBAR ASFALTYTA, TRAFIKKLASS 1

 40 MM

  80 MM
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ASFALT, ABT11 
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0/90 FÖRSTÄRKNINGSLAGER
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PLATTRAD BENDERS 350x350x50 MM, SLÄTA GRÅ
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YTTÄCKNING AV TÄCKBARK.
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VISNING 10 CM.
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NP
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HCP

VÄXJÖ 11:46, Kv SOMMARSLÖJAN

NYBYGGNAD AV GRUPPBOENDE

HÖJD- & YTSKIKTSPLAN

VÄXJÖ KOMMUN

GRANSKNINGSHANDLING
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BILAGA 7: Inställningar för köldbryggor i IDA ICE 

 

Köldbrygga Ingen 

[W/mK] 

Bra 

[W/mK] 

Typisk 

[W/mK] 

Dålig 

[W/mK] 

Mycket 

dålig 

[W/mK] 

Yttervägg / bjälklag 0,00 0,01 0,05 0,2 0,4 

Yttervägg / innervägg 0,00 0,01 0,03 0,2 0,4 

Yttervägg / yttervägg 0,00 0,06 0,08 0,2 0,8 

Yttervägg / fönster 0,00 0,02 0,03 0,06 0,4 

Yttervägg / ytterdörr 0,00 0,02 0,03 0,06 0,4 

Tak / yttervägg 0,00 0,07 0,09 0,3 0,8 

Yttergolv / yttervägg 0,00 0,08 0,14 0,3 0,8 

Balkongplatta / yttervägg 0,00 0,1 0,2 0,8 1,2 

Yttergolv / innervägg 0,00 0,01 0,03 0,2 0,4 

Tak / innervägg 0,00 0,01 0,03 0,2 0,4 
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BILAGA 8: Sammanställning fastighetsel, fjärrvärme, kyla, tappvarmvatten, 

vädring och hyresgästel för befintlig projektering 
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BILAGA 9: Energibalans för befintlig projektering 

Energibalans för alla zoner [kWh]. 

 

 

 

Månadsvis energibalans för Sommarslöjan. 
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BILAGA 10: Sammanställning fastighetsel, fjärrvärme, kyla, 

tappvarmvatten, vädring och hyresgästel för kostnadseffektivt klimatskal 
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BILAGA 11: Energibalans för kostnadseffektivt klimatskal 

Energibalans för alla zoner [kWh]. 

 

 

 

Månadsvis energibalans för Sommarslöjan. 
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