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Sammanfattning 

År 1987 trädde en ny byggnadslag i kraft, Plan- och bygglagen (PBL). I och med den nya lagen 
minskade kommunens och byggnadsnämndens kontroll av projekteringshandlingar och 
besiktningar ute på arbetsplatserna. Byggnadsnämnden kunde nu själv i stor utsträckning 
bestämma vilken tillsyn som fordrades, istället för de tidigare i lag föreskrivna kontrollerna. För 
att förvissa sig om att byggherren besatt den kompetens som krävdes, utsågs en kvalitetsansvarig 
som med hjälp av en kontrollplan kontrollerade att byggherrens egenkontroll fungerade.  

Efter lagändringen, och kommunens minskade kontroll, beror den slutgiltiga kvaliteten på en 
byggnad i större utsträckning på byggherrens och entreprenörernas egenkontroll. Byggherren 
har många gånger en stark koppling till entreprenören som är ansvarig för byggnationen 
samtidigt som kommunen kan ha intresse av att det byggs hus, speciellt i kommuner med 
bostadsbrist. En del i kommunförvaltningen upplåter mark åt byggherrar medan en annan del 
kontrollerar att lagar och föreskrifter efterlevs. Dessutom har kommuner med egna värmebolag 
kanske inte intresse av att alltför energisnåla byggnader uppförs. Det kan alltså hållas för 
sannolikt att det kan förekomma intressekonflikter inom en kommun när en byggnad ska 
uppföras.  

Med tanke på ovanstående är det inte självklart att kommunens tillsyn vid nybyggnation gällande 
egenskapskrav på energihushållning och värmeisolering utförs tillfredsställande. 

Målet med arbetet var alltså att avgöra om flerbostadshus uppförda mellan 1996-2005 uppfyller 
de ställda värmeisoleringskraven enligt BBR (Boverkets byggregler) 9 kap. Vi undersökte fyra 
flerbostadshus, två i Värnamo kommun resp. två i Kristianstad. För att kunna avgöra om de 
utvalda byggnaderna uppfyller samhällets krav på energihushållning har vi beräknat U-
medelvärden för dessa flerbostadshus, samt jämfört dessa med krav ställda i de byggregler enligt 
vilka byggnaderna projekterades. Vi kontrollerade även om värmeisoleringskrav fanns med i 
respektive projekts kontrollplan. 

Det vi i arbetet kom fram till var att i de fyra flerbostadshusen vi undersökte ska, enligt 
kommunernas kontrollplaner, beräkningar av värmeisolering ha blivit utförda. Om dessa 
verkligen utförts är dock svårt att avgöra, eftersom kommunerna inte har samlat in, eller i vart 
fall ej arkiverat, några sådana dokument. Enligt våra beräkningar uppfyller bara ett av de fyra 
flerbostadshusen samhällskraven på energihushållning. 
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Förord 
Allt eftersom skrivande av examensarbete närmade sig började våra tankar mer och mer gå i 
banor kring Energihushållning. Vi fick då genom samverkansansvarig Jan Novak och Mats 
Elgström kontakt med Boverket. 

Redan vid första kontakt med Boverket och Björn Mattsson blev vi väldigt positivt bemötta. Vi 
kom, tillsammans med Björn, fram till att skriva ett arbete om klimatskalets U-värde i 
flerbostadshus.  

Vi vill tacka våra handledare på Boverket, Björn Mattsson och Ulf Önsten, för väldigt bra och 
givande handledning. De har varit en outtömlig kunskapskälla. Vi vill också tacka de andra 
killarna som sprungit runt på Boverket och alltid haft ett trevligt bemötande. Skolans handledare 
Boel Holmstedt och Jan Novak får vi heller inte glömma. 

/Anders & Marcus 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
År 1987 trädde en ny byggnadslag i kraft, Plan- och bygglagen(PBL). I och med den 
nya lagen minskade kommunens och byggnadsnämndens kontroll av projekterings-
handlingar och besiktningar ute på den aktuella arbetsplatsen. Byggnadsnämnden 
kunde nu själv i större utsträckning bestämma vilken tillsyn som fordrades, istället för 
de tidigare i lag föreskrivna kontrollerna. För att förvissa sig om att byggherren besitter 
den kompetens som krävs, utses en kvalitetsansvarig som med hjälp av en kontrollplan 
kontrollerar att byggherrens egenkontroll fungerade.  

Efter lagändringen, och kommunens minskade kontroll, beror den slutgiltiga kvaliteten 
på en byggnad i större utsträckning på byggherrens och entreprenörernas egenkontroll. 
När bostadshus uppförs finner man ofta byggherre och entreprenör i samma koncern, 
speciellt vid byggande av flerbostadshus. I dessa fall bildar ofta entreprenören en 
bostadsrättsförening som tillsätter en styrelse. Styrelsen fungerar sedan som byggherre 
i projektet.  

Byggherren har alltså många gånger en stark koppling till entreprenören som är 
ansvarig för byggnationen samtidigt som kommunen kan ha intresse av att det byggs 
hus, speciellt i kommuner med bostadsbrist. En del i kommunförvaltningen upplåter 
mark åt byggherrar medan en annan del kontrollerar att lagar och föreskrifter efterlevs. 
Dessutom har kommuner med egna värmebolag kanske inte intresse av att alltför 
energisnåla byggnader uppförs. Det kan alltså hållas för sannolikt att det kan 
förekomma intressekonflikter inom en kommun när en byggnad ska uppföras. Med 
tanke på ovanstående är det inte självklart att kommunens tillsyn vid nybyggnation 
gällande egenskapskrav på energihushållning och värmeisolering utförs 
tillfredsställande. 

Miljödepartementet har, på uppdrag av regeringen, beordrat en utredning av det 
svenska byggnadsbeståndet, tekniska status, energianvändning och hur inomhusmiljön 
är. Utredningen BETSI (Byggnaders energi, tekniska status och innemiljö) genomförs 
av Boverket och ska redovisas för Miljödepartementet den 1 september 2009. 

I samarbete med Boverket, med information från bl.a. BETSI, har vi undersökt om 
värmeisoleringskraven är uppfyllda i fyra slumpmässigt utvalda flerbostadshus 
uppförda efter lagändringen om kommunernas kontrollinsats. 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka om värmeisoleringskraven enligt BBR (Boverkets 
byggregler) 9 kap. är uppfyllda i de fyra utvalda flerbostadshusen, alla uppförda mellan 
åren 1996-2005. I byggprocessen av flerbostadshus finns ofta byggherre och 
entreprenör inom samma koncern. Detta faktum gör att genomförandet av 
egenkontrollen ifrågasättas. Med tanke på de intressekonflikter detta kan ge upphov till 
kan även kvaliteten på eventuellt utförda värmeisoleringsberäkningar ifrågasättas.  

Med ovanstående påstående i åtanke ska vi undersöka om värmeisoleringskraven finns 
med i kontrollplanerna, samt om husens klimatskärm uppfyller de i BBR, 9 kap. ställda 
kraven på värmeisolering.  

 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att avgöra om värmeisoleringen i två flerbostadshus i Värnamo 
kommun resp. två flerbostadshus i Kristianstad uppfyller ställda värmeisoleringskrav 
enligt BBR 9 kap. För att kunna avgöra detta måste vi beräkna U-medelvärden för 
dessa flerbostadshus, samt jämföra dem med gällande krav i BBR det år de 
projekterades. Vi ska även kontrollera om krav på värmeisolering finns med i 
respektive projekts kontrollplan. 

 

1.4 Avgränsningar 
Studien omfattar fyra flerbostadshus, två i Värnamo och två i Kristianstad kommun. 
Anledningen till att vi undersöker dessa byggnader är att de är slumpmässigt utvalda, 
samt att de ligger bra till geografiskt med utgångspunkt från Växjö Universitet. 

Värmeisoleringsberäkningarna innehåller inte detaljerade beräkningar av köldbryggor, 
utan vi har använt oss av generella påslag. 

 



 
3

Anders Engström & Marcus Winton 

2. Teori 

2.1 Lagar och föreskrifter 

2.1.1 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen, PBL, innehåller bestämmelser om planläggning av mark, vatten 
och byggande. Lagen trädde i kraft 1987 och ersatte då bland annat byggnadsstadgan 
från 1959. En av skillnaderna i den nya lagen är att kommunernas kontroll av att lagar 
och regler följs har minskat.(Regeringskansliet 090414) 

Innan lagändringen trädde i kraft granskade en kommunal byggnadsinspektör 
bygghandlingarna och kontrollerade att lagen följdes genom besök på de aktuella 
byggarbetsplatserna. Nu är det byggherrens uppgift att genom egenkontroll tillse att 
samhällets krav blir uppfyllda i den färdiga byggnaden. Att denne tar sitt ansvar 
kontrolleras genom att byggnadsnämnden, efter att en bygganmälan kommit in, kallar 
till byggsamråd där det bl.a. beslutas om kontrollplan. Dessutom fastställs vilken 
kvalitetsansvarig projektet ska ha. Byggherren brukar dock informera byggnads-
nämnden om vem denne önskar ha som kvalitetsansvarig innan byggsamrådet äger 
rum. 

2.1.2 Byggsamråd 

Det är inte alltid som byggnadsnämnden anser att byggsamråd är nödvändigt. De ska 
då meddela detta till byggherren så att det inte råder några oklarheter. Byggherren kan 
själv begära byggsamråd och denna begäran måste då följas upp.  

Om byggnadsnämnden anser att det är behövligt med byggsamråd bör nämnden kalla 
till byggsamråd snarast möjligt efter att kommunen fått in bygganmälan, så att bygg-
herren blir underrättad om att byggnadsnämnden vill ha detta samråd innan byggnads-
arbetena startar.  

Till byggsamrådet kallas byggherren, den som valts som kvalitetsansvarig samt andra 
som bestämts av nämnden. Utöver byggnadsnämndens representant kan t.ex. 
entreprenörer, konsulter och i vissa fall representanter för kommunala förvaltningar 
och andra berörda myndigheter, t.ex. miljöskyddsnämnden, kallas. (Boverket 2004, 
2008) 

I PBL(9 kap. 8 § 1 st) står följande: 

"Vid byggsamrådet skall en genomgång göras av 
1. arbetenas planering, 
2. de åtgärder för besiktning, tillsyn och övrig kontroll som är nödvändiga för att 
 byggnaden eller anläggningen skall kunna antas komma att uppfylla de krav  
 som avses i 3 kap. PBL (inkl. 2 § BVL), 
3. den samordning som behövs."  
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Byggnadsnämnden ska följaktligen informera byggherren om vilka krav samhället 
ställer på projektet och dessas innebörd. Byggherren redovisar därefter projektet och 
dess tekniska lösningar som enligt denne uppfyller kraven. Byggherren visar även en 
plan över den kontroll och tillsyn denne anser behövs för att kunna visa att kraven 
uppfylls. Byggnadsnämnden kan nu se över vilka fler åtgärder för besiktning, tillsyn 
och övrig kontroll som behövs för att samhällets krav ska uppfyllas.  

Det är alltså byggherren som är ansvarig för såväl de tekniska lösningarna som att 
samhällets krav avseende t.ex. hygien och hälsa, säkerhet, energihushållning och 
tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga uppfylls. 
Byggnadsnämnden ska nu även försäkra sig om att byggherren tar sitt ansvar gentemot 
samhället genom att begära särskilda bestyrkanden. 

2.1.3 Kontrollplan 

Det är byggnadsnämnden som beslutar om en kontrollplan. Byggherren kan lämna 
förslag på kontrollsystem och verifieringssätt eftersom det är byggherren som ansvarar 
för byggnadens egenskaper och ska tillhandahålla den verifiering av dessa som behövs.  
Det står inget om detta i lagen, men det fungerar bättre om byggherren lämnar förslag 
på kontrollplan. Om det inte finns särskilda skäl att ifrågasätta kvaliteten på kontroll-
planen ska denna godtas. Krav som byggnadsnämnden ställer på besiktning, tillsyn och 
övrig kontroll ska endast ställas i den mån det anses nödvändigt för att byggnaden ska 
uppfylla samhällets egenskapskrav. Kontrollplanen enligt PBL omfattar alltså inte 
projektet som helhet utan bara de samhällskrav som ställs i 3 kap. PBL, inklusive BVL 
(lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk). (Boverket 2004, 2008) 

 

Plan- och bygglag (1987:10) 

3 kap. 3 § "Byggnader skall uppfylla de krav som anges i 2 och 2a §§ lagen (1994:847) 
om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. i den utsträckning som följer av 
föreskrifter utfärdade med stöd av 21 § den lagen. Lag (1999:367)" 

                                                                                      (Boverket 2008 s. 13) 

 

Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav föreskriver följande: 

2 § "Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt 
underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska 
egenskapskrav i fråga om 
1. bärförmåga, stadga och beständighet,  
2. säkerhet i händelse av brand,  
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö,  
4. säkerhet vid användning,  
5. skydd mot buller,  
6. energihushållning och värmeisolering,  
7. lämplighet för avsett ändamål,  
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
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orienteringsförmåga, och  
9. hushållning med vatten och avfall." 

                                                                                          (Boverket 2008 s. 271) 

Utgångspunkten för byggnadsnämnden vid bedömning av kontrollplanens innehåll är 
kvaliteten och omfattningen av byggherrens egenkontroll. Vid upphandlingen kan 
byggherren förstärka egenkontrollen genom att ställa krav på att entreprenörer och 
projektörer har kvalitetssäkringssystem och att de använder typgodkända produkter 
eller produkter som överensstämmer med svensk standard eller annan godtagbar 
europeisk teknisk specifikation. Byggherren bör lägga fram sina kvalitets- och kontroll-
planer på ett sådant sätt att byggnadsnämnden kan göra sina bedömningar angående 
eventuellt behov av tillkommande kontroll och bestyrkanden, samt nämndens eget 
tillsynsbehov. För att man ska kunna genomföra byggsamrådet på ett smidigt och 
effektivt sätt kan dessa uppgifter lämnas in i god tid före samrådet. Byggnadsnämnden 
är även den myndighet som byggherren kan diskutera kraven med. (Boverket 1995, 
2008) 

"Resultatet av byggherrens och kommunens genomgång vid byggsamråd skall 
dokumenteras i en kontrollplan, om det inte är uppenbart obehövligt. I kontrollplanen 
skall anges 
- vilken kontroll som skall utföras, 
- vilka intyg och övriga handlingar som skall företes för nämnden samt 
- vilka anmälningar som skall göras till nämnden." 
                                                                                     (Boverket 2004 s.121) 

De bestämmelser som kontrollen innefattar är de som finns i PBL och BVL. 
Kontrollen kan utföras som byggherrens dokumenterade egenkontroll, om detta ej är 
tillräckligt av sakkunniga kontrollanter och om detta inte heller är nog, av byggnads-
nämnden. 

Kontrollen av samhällskraven, byggherrens egenkontroll av att projektet motsvarar de 
krav som ställts, samt entreprenörers och leverantörers egenkontroll av de levererade 
varorna bör samordnas så gott det går. Det ligger ju i byggherrens intresse att arbetena 
utförs i enlighet med de avtal som gjorts. Om det blir en självklarhet att göra 
kontinuerlig tillsyn och kontroll av samhällskraven i byggprocessen kan kvaliteten i 
byggandet förbättras och kostsamt dubbelarbete undvikas. (Boverket 2004) 

2.1.4 Kvalitetsansvarig 

Att kontrollplanen följs ska den kvalitetsansvarige i projektet se till. Systemet med 
kvalitetsansvarig finns som garant för samhället att byggherren besitter tillräcklig 
kunskap och erfarenhet så att samhällets krav kan tillgodoses. Den kvalitetsansvarige 
måste antingen ha behörighet meddelad av ett ackrediterat certifieringsorgan (riksbe-
hörighet) eller vara godkänd för det aktuella projektet av byggnadsnämnden.  

Byggherren har det totala ansvaret för att samhällskraven på byggnadsverket uppfylls. 
Den kvalitetsansvarige har alltså inte det totala ansvaret, utan ansvarar för att den del i 
kontrollsystemet som syftar till att säkerställa att de viktigaste samhällskraven uppfylls. 
Den kvalitetsansvarige ska alltså inte övervaka arbetet i sig, utan övervaka kontrollen 
av att samhällskraven följs.  
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Om det inte finns någon kontrollplan att följa ska den kvalitetsansvarige se till att 
tillräcklig kontroll görs. Den kvalitetsansvarige ska även delta i byggsamråd, 
besiktningar och andra kontroller. Kravet att den ansvarige ska delta vid besiktningar 
och andra kontroller avser det som står med i kontrollplanen, samt de besiktningar 
byggnadsnämnden gör i egenskap av tillsynsmyndighet.  

För att se till att de väsentliga samhällskraven uppfylls ska den kvalitetsansvarige bistå 
med tillsyn över byggherrens kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring. Om byggherren 
skulle fortsätta arbetena i strid mot kontrollplanen, trots den kvalitetsansvariges 
anvisningar, bör den kvalitetsansvarige lämna sitt uppdrag om denne vill behålla sitt 
förtroende som kvalitetsansvarig. Byggnadsarbetena måste då omedelbart avbrytas om 
inte byggherren vill bryta mot kravet att det ska finnas en kvalitetsansvarig för 
anmälningspliktiga arbeten. En ny kvalitetsansvarig måste omgående utses. Om detta 
ej sker kan byggnadsnämnden förbjuda att arbetena fortsätter och även förena detta 
med vite. Till en följd av detta bör byggnadsnämnden överväga att ändra 
kontrollplanen. (Boverket 2004, 2008) 

 

2.2 Boverket 
Boverket är en förvaltningsmyndighet som ansvarar för frågor om byggd miljö och 
hushållning med mark och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning 
av bebyggelse, samt boendefrågor. Boverket har även ansvar för administrationen av 
statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.  

Boverkets uppgift är att genomföra de beslut som regering och riksdag har tagit inom 
deras verksamhetsområden. Boverket lyder under regeringen och sorterar under Miljö-
departementet (Boverket 090414a). Boverket arbetar efter plan och bygglagen (PBL), 
lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), bostadsförsörjningslagen 
och vissa delar av miljöbalken. Uppdrag och bemyndigande för Boverket uttrycks i 
instruktionen, regleringsbrev, lagstiftningen och särskilda regeringsuppdrag. Det kan i 
regleringsbrevet under budgetåret tillkomma nya uppdrag samt ändringar. Boverket 
rapporterar till regeringen vad de gjort under föregående budgetår enligt de krav 
regeringen ställer. 

Boverket har hjälp av Boverkets Byggråd när byggregler tas fram. Boverkets regler, 
t.ex. BBR (Boverkets byggregler) och BKR (Boverkets konstruktionsregler), styr vilka 
grundläggande egenskaper som skall vara uppfyllda i svenskt byggande. Byggrådet är 
en sammansättning av representanter från bygg-, fastighets-, och kapitalmarknaderna, 
samt brukare och övrig allmänhet. Detta sätt att arbeta håller dock på att försvinna. 
(Boverket 090414a, 090414b) 
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2.2.1 Byggnaders energi, teknisk status och innemiljö (BETSI) 

För att kontrollera det svenska byggnadsbeståndets tekniska status, energianvändning 
och inomhusmiljö genomför Boverket på uppdrag av Miljödepartementet en 
undersökning, BETSI (Byggnaders energi, teknisk status och innemiljö). Resultat från 
denna undersökning skall bland annat ligga till grund för att formulera nya delmål till 
miljökvalitetsmålet God bebyggd Miljö. De nya delmålen gäller fukt, mögel och buller. 
BETSI är ett regeringsuppdrag som ska redovisas till Miljödepartementet den 1 
september 2009. Under uppvärmningssäsongen 2007-2008 och hösten 2008 har 
besiktningar utförts av cirka 1800 byggnader i 30 kommuner. I de besiktade 
byggnaderna har även vissa mätningar utförts. Mätningarna omfattar bland annat 
radon, luftomsättning, formaldehyd, VOC, temperatur och relativ luftfuktighet. 

För att studera samband mellan byggnadsteknisk status och människors upplevda 
hälsa ingår även i undersökningen en enkätdel, där de boende i småhus eller 
flerfamiljshus har fått svara på frågor om hur de upplever sin hälsa och sitt boende. 

Urvalet av byggnaderna har gjorts på ett sådant sätt att de statistiskt representerar hela 
Sveriges byggnadsbestånd med avseende på bostäder och lokaler. Resultatet av 
besiktningar, enkäter och mätningar ska redovisas i en databas som kommer att vara 
öppen inte bara för forskare utan även för andra intresserade. (Boverket 090417) 

 

2.3 Värmeisolering 
Människan vill bygga hus för att skydda sig och sin verksamhet mot klimatet utanför 
byggnaden. Byggnaderna skall tätas mot ofrivillig ventilation samt värmeisoleras för att 
få behaglig temperatur inomhus. För att vi ska få ett behagligt inomhusklimat behövs 
det i de flesta fall tillföras värme. Värme kan tillföras på olika sätt, dock ger alla en 
miljöpåverkan på något sätt. För att begränsa denna miljöpåverkan ställer samhället 
krav på energianvändningen i våra byggnader. 

När projektering av byggnader sker måste beräkning av energihushållning och värme-
isolering utföras. Dessa framräknade värden ska uppfylla de krav som ställs i BBR 9 
kap. Värmeförluster genom transmission begränsas genom att klimatskalets U-
medelvärde inte får vara större än tillåtna värmeförlustkoefficienten enligt BBR 9 kap., 
detta gäller för de byggnader vi undersöker. Idag har vi istället ett krav på en högsta 
energimängd per m2 och år. Kapitlet innehåller även anvisningar om hur värmeförlust-
koefficienten beräknas och kontrolleras. Värdena i beräkningarna måste anpassas för 
förhållanden som råder vid aktuell användning. Boverkets handbok för termiska beräkningar 
(2003) innehåller information om hur man bör korrigera dessa värden. (Boverket 
2003) 

2.3.1 Termiska beräkningar 

När termiska beräkningar utförs måste de termiska egenskaperna hos materialen vara 
kända. Vid beräkning av energibehovet för en byggnad är vetskapen om hur de 
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värmeisolerande egenskaperna hos materialen ska behandlas viktigt. För materialen 
som isolerar mot transmissionsförluster är värmekonduktiviteten den viktigaste 
egenskapen. Alla material i klimatskärmen isolerar på något sätt. Dock skiljer man på 
de material som har isolering som huvudsaklig uppgift och på de material som främst 
har andra funktioner.  

Materialen som har isolering som huvuduppgift och följer europastandarder 
kontrolleras för att se om de uppfyller angett värde för värmekonduktivitet. 
Materialtillverkarna uppger själva ett deklarerat värde som de har mätt upp i 
laboratorium. Vid byggnation är inte alltid förutsättningarna lika optimala, därför 
används ett beräkningsvärde vid beräkning av U-värden (värmegenomgångskoefficient). 
Laboratorieförhållanden, som vid deklarerat värde är +10°C och 50 % RF (relativ 
fuktighet), kan vara samma som vid byggnation om isoleringen sitter i vad som kallas 
torr miljö. Om så är fallet är beräkningsvärdet samma som tillverkarens deklarerade 
värde. 

Vid aktuella förhållanden, som avviker från förhållanden som gällt vid mätning av 
beräkningsvärdet, måste dessa tas i beaktande. Ogynnsamma fuktförhållanden och 
försämring av värmeisolerande egenskaper under brukstid är också faktorer som tas i 
beaktande. Hur man tar hänsyn till dessa förhållande finns i SS-EN ISO 10456. Det 
förutsätts att material är hanterade och monterade fackmannamässigt samt att de är 
skyddade mot onormal inverkan av luftrörelse och fukt. De värmeisolerande 
materialen kan minska i tjocklek p.g.a. kompression, krympning eller sättning, men det 
förutsätts att konstruktör eller leverantör kompenserar för detta så att värmemots-
tåndet gäller under hela brukstiden. Material som inte klassas som isolerings material 
skall också beaktas, dock anger oftast inte tillverkare termiska uppgifter för sådana 
material. Generell information om sådana material finns i SS-EN 12524. (Boverket 
2003)  

2.3.2 Köldbryggor 

En fysisk köldbrygga är en del av klimatskalet som har sämre värmeisoleringsförmåga 
jämfört med angränsande byggnadsdelar. Köldbryggor förekommer oftast vid 
infästningar av balkonger, runt fönster och vid anslutningar mellan väggar och 
bjälklag. Vid köldbryggor ökar värmeflödet ut genom byggnaden, vilket kan ge kallare 
innerytor i byggnaden och lägre operativ inomhustemperatur. Det är ofta material som 
har god värmeledningsförmåga som ger upphov till köldbryggor, när de genombryter 
material med bättre värmeisoleringsförmåga. Stål, betong och trä är exempel på 
sådana. 

I BBR 94 anges att "Inverkan av köldbryggor inom de omslutande byggnadsdelarnas 
ytor mot uppvärmd inneluft, t.ex. vid vägg- och bjälklagsanslutningar, balkongplattor, 
kantbalkar och skärmtaksanslutningar, skall beaktas." (Boverket, 1995) Enligt Önsten1 
och Mattsson2 avses med beaktas att byggnaden antingen skall projekteras och byggas 
så att konstruktionen innehåller få och små köldbryggor eller också ska 

                                                      

1 Ulf Önsten, Civilingenjör, Bygg- och förvaltningsenheten, Boverket, Möte, 090506 
2 Björn Mattsson, Civilingenjör, Bygg- och förvaltningsenheten, Boverket, Möte, 090506 
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köldbryggornas tillskott beräknas när U-medelvärdet för byggnaden fastställs. 
(Svensson och Westberg 2006) 

2.3.3 Värmegenomgångskoefficient(U), värmeledningsförmåga(λ) 
 och värmemotstånd(R) 

U-värdet, eller värmegenomgångskoefficienten(W/m2*K) som det egentligen heter, är 
ett mått på byggnadsdelens värmeisoleringsförmåga och beräknas genom att man tar 
hänsyn till materialens tjocklekar och värmeledningsförmåga (λ-värde). Hamrin (1996) 
skriver att "U-värdet anger hur mycket energi som försvinner ut genom en 
byggnadsdel, t ex en vägg, mängden energi per tidsenhet för 1m2 väggyta om 
temperaturskillnaden är 1°C mellan utsidan och insidan". I de fall vi inte fått de exakta 
värmeisoleringsegenskaperna från leverantör har vi gått efter Svensk standard eller 
Isolerguiden 04 från Swedisol. 

Värmeledningsförmågan betecknas λ (lambda). "λ-värdet anger hur mycket värme, 
som per tidsenhet går igenom per m2 av materialet, om skiktet är 1m tjockt och 
temperaturskillnaden är 1°C" skriver Hamrin (1996). λ-värdet har enheten W/m/°C. 

U-värdet är alltså en egenskap hos en byggnadsdel, medan λ-värdet är en 
materialegenskap.  

U-värdet står i omvänd proportion till värmemotståndet, kallat R. En väggs värme-
motstånd är alltså även det beroende av väggens olika materialskikts tjocklekar (d) och 
λ-värden. Formeln för värmemotståndet är R=d/ λ. Summan av de olika skiktens 
värmemotstånd blir väggens totala värmemotstånd, ΣR. I ett U-värde ingår, förutom 
själva materialen även så kallade värmeövergångsmotstånd (Rsi och Rse). Dessa mot-
stånd tar hänsyn till värmetransporten från väggens insida, respektive från väggens 
utsida, till luft och omgivande ytor. Väggens U-värde blir då U=1/(ΣR + Rsi + Rse). 
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3. Metod och genomförande 
Vi har tillsammans med Boverket kommit fram till att vi ska undersöka fyra fler-
bostadshus i två olika kommuner, två i Värnamo och två i Kristianstad kommun. Vi 
valde dessa byggnader för att de låg bra till geografiskt med avseende på vår utgångs-
punkt, Växjö. 

En del av underlaget till våra beräkningar består av ritningar och bygghandlingar som 
vi hämtat in från respektive kommuns byggnadsnämnd. Detta material består av 
inskannade byggnadslov, kontrollplaner och ritningar, och har för vårt ändamål varit 
något bristfälliga. För att komplettera informationen har vi varit i kontakt med 
respektive projekts byggherrar, konstruktörer och arkitekter. Vi har genom dem fått 
ritningar skickade till oss digitalt i form av dwgfiler och pdf-dokument. Utifrån det 
insamlade underlaget har vi fått fram den information vi behövde för att beräkna 
klimatskalens U-värden. Information som behövs är uppgifter om flerbostadshusens 
vägg-, golv- och takareor, fönster- och dörrareor samt i konstruktionerna ingående 
byggnadsmaterial och deras tjocklekar.  

För att kunna avgöra om byggnadernas klimatskal uppfyller samhällskraven har vi 
utformat en mall i Excel som bygger på beräkningsgången av U-värde enligt BBR 9 
kap. (se appendix 1).  

3.1.1 Beaktning av köldbryggor 

I BBR anges att "Inverkan av köldbryggor inom de omslutande byggnadsdelarnas ytor 
mot uppvärmd inneluft, t.ex. vid vägg- och bjälklagsanslutningar, balkongplattor, 
kantbalkar och skärmtaksanslutningar, skall beaktas." (Boverket 1995) Vi har beaktat 
köldbryggorna i beräkningarna genom att lägga på 20 % på beräknade U-medelvärden. 
Enligt ett examensarbete av Svensson och Westberg (2006) vid Lunds Tekniska 
Högskola blev påslaget för köldbryggor 26 % respektive 42 % för de två fler-
bostadshusen de undersökte. Vi anser efter att vi kontrollerat ritningarna att köld-
bryggor inte har beaktats genom den konstruktiva utformningen. Dock har vi valt att 
lägga oss lite lägre än de värden som redovisas av Svensson och Westberg eftersom vi 
inte vill riskera att göra orimligt stora påslag. Vi har även från våra handledare fått 
bekräftat att 20 % är ett rimligt antagande. 

3.1.2 Beräkningsvärden 

Vi har tagit fram våra lambda-värden från swedisol, materialtillverkare samt från kurs-
litteratur (Hamrin 1996). Vi har även fått hjälp av handledarna när vi har varit tvek-
samma om vilket lambda-värde vi skulle använda. När vi har fått fram olika lambda-
värden för samma material har vi tagit ett medelvärde. Vid tak- och väggkonstruk-
tioner som har luftspalter som ger en isolerande effekt, har vi tagit hela konstruktionen 
i beaktande och använt oss av ett värmemotstånd som varierar beroende på hur stor 
luftcirkulation kan antas vara. 

För de flesta projekten har vi fått U-värden för fönstren från arkitektens fönster-
uppställningar. De projekt där vi inte har fått detta har vi varit i kontakt med bygg-
herren som har gett oss information om fönstertillverkarna. Via dem har vi sedan 
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kunnat få fram fönstrens U-värden. I de fall vi ej fått dörrarnas U-värden från 
ritningarna har vi utgått från att de inte är lägre än fönstrens, och därför även gett dem 
fönstrens U-värden. 

Vid beräkningarna av U-värdeskraven har vi räknat med att innetemperaturen är 20°C. 
Det är vanligt att boende har varmare i sina lägenheter men i de allra flesta fall 
(framför allt innan lagändringen 2006) har det vanligtvis projekterats med en inne-
temperatur på 20 °C. Syftet med arbetet är ju att kontrollera om U-värdes-
beräkningarna uppfyller kraven, därför räknar vi med 20 °C. 

Ett av husen använder sig av FTX-system (från- och tilluft med värmeåtervinning). 
Det innebär enligt BBR (1995) att projektören får tillgodoräkna sig upp till 50 % av 
skillnaden i energiinnehåll mellan frånluft och luften utomhus. Det ger via omfördel-
ningsberäkning att projektören får räkna upp U-medelvärde med max 30 %, så länge 
man håller sig inom energikravet för ett referenshus (den energimängd en referens-
byggnad utan värmeåtervinning skulle behöva för att upprätthålla samma 
inomhustemperatur som den projekterade byggnaden). Vi har räknat med en luft-
omsättning, n=0,5, som är kravet. Uppvärmningssäsongen har vi räknat från oktober-
april vilket ger 5088 gradtimmar. Vi har räknat på en genomsnittlig uteluftstemperatur 
på 3°C. För omfördelningsberäkningsformel se appendix 2. 

Vid beräkningar av plattor och källarväggars isoleringsförmåga har vi använt oss av 
Swedisols metod att ge marken en generell reduktionsfaktor på 0,75 för hela plattans 
respektive källarväggens area. 
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4. Resultat 
Vi har fått fram följande U-värdeskrav och U-värden efter ha använt vår excel-mall. se 
tabell 4.1 nedan som sammanfattar våra resultat.  

Tabell 4.1 Beräknade U-värden för de studerade flerbostadshusen. 

Tabell 4.1 sammanfattar våra framräknade U-värden för de fyra byggnaderna, för 
beräkningar av respektive byggnad se appendix 3, 4, 5 och 6. Eftersom Apollofjärilen 
har ett FTX-system får de räkna upp sitt U-värdeskrav. Vårat schablonpåslag med 
avseende på köldbryggor är 20 %. 

Fastighet Um,krav Um,krav FTX Um,utan köldbryggor Um,med köldbryggor  
Krav 
uppfyllt 

Krav ej 
uppfyllt 

Spjutet 4 0,317 - 0,318 0,381    X 
Apollofjärilen 1 0,273 0,355 0,276 0,331  X   
Kvarnen 25 0,358 - 0,479 0,574    X 
Åhus 3:119 0,265 - 0,362 0,435    X 
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4.1 Värnamo kommun 
De två byggnadernas fastighetsbeteckningar som vi undersökt i Värnamo kommun är 
Spjutet 4 och Apollofjärilen 1. 

4.1.1 Spjutet 4 

Byggnaden är ett flerbostadshus på fyra våningar. De tre första våningarnas ytterväggar 
består av prefabricerade väggar i betong med putsfasad och den sista våningen består 
av en träregelvägg med fasadmaterial av sinuskorrugerad plåt. Balkong med inbyggnad 
och förråds-/entrébyggnad räknas inte in i klimatskalet eftersom de inte är helt 
uppvärmda utrymmen. Mer information, som är relevant i U-värdesberäkningarna, om 
t.ex. material och uppbyggnad av tak och grund finns i appendix 3. 

Uppgifter från kommunen: Konstruktör ska med hjälp av VVS göra en U-värdesredo-
visning. Enligt protokoll från Värnamo kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämnd ska 
en energiberäkning upprättas och lämnas in. Kommunen har dock inga dokument på 
detta i sitt arkiv. 
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4.1.2 Apollofjärilen 1 

Denna byggnad är ett flerbostadshus på två våningar. Båda våningar har träregelväggar 
med tegelfasad. Hela huset innefattas i klimatskalet. Mer relevant information, med 
hänsyn till U-värdesberäkningarna, om material och uppbyggnad av tak och grund 
finns i appendix 4. 

Uppgifter från kommunen: Konstruktör ska med hjälp av VVS göra en U-värdesredo-
visning. Enligt protokoll från Värnamo kommuns Miljö- och stadsbyggnadsnämnd har 
en energiberäkning överlämnats vid samma möte. Kommunen har dock inga papper 
på detta. 
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4.2 Kristianstad kommun 
De två byggnadernas fastighetsbeteckningar som vi undersökt i Kristianstad kommun 
är Kvarnen 25 och Åhus 3:119. 

4.2.1 Kvarnen 25 

Husets har prefabricerade lättbetongväggar i alla förutom den sista våningen där 
ytterväggen är en träregelvägg. Fasadmaterialet är i huvudsak puts, men klinker 
förekommer även på våning ett till två. Klimatskalet innefattar inte balkongerna som 
är inglasade. Mer relevant information, med hänsyn till U-värdesberäkningarna, om 
material och uppbyggnad av tak och grund finns i appendix 5. 

Uppgifter från kommunen: Enligt kontrollplanen ska konstruktören ha gjort 
beräkningar på "begränsningar av värmeförluster och klimatskärm". Under-
entreprenören för ventilation ska ha räknat på värmeisolering och täthet. Senare har 
inte begränsningar av värmeförluster eller klimatskärm kontrollerats. Lufttätheten har 
däremot kontrollerats utan att bli godkänd. Vidare uppföljning har ej gjorts av 
kommunen. Kommunen har inga dokumenterade beräkningar. 
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4.2.2 Åhus 3:119 

Klimatskalet i denna byggnad innefattar husets två våningar inklusive balkonger och 
uterum. Väggarna har träregelstomme och två olika fasadmaterial, tegel samt liggande 
träpanel. Mer relevant information, med hänsyn till U-värdesberäkningarna, om 
material och uppbyggnad av tak och grund finns i appendix 6. 

Uppgifter från kommunen: Enligt kommunens dokumentation har Flygfältsbyrån 
(arkitekt och konstruktör) gjort U-värdesberäkningar. Dessa ska vara godkända, men 
kommunen har inga beräkningar arkiverade. 
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5. Analys 
Enligt kontrollplanerna för de studerade objekten ska alla ha någon form av kontroll 
av att samhällets energikrav uppfylls i den färdiga byggnaden. Vem som ser till att 
kontrollerna görs och hur de görs verkar dock inte kommunen kontrollera. Ansvaret 
för att kontrollplanen följs ligger på den kvalitetsansvarige att sköta, och enligt lag är 
det ett fullgott tillvägagångssätt. 

Våra uträkningar visar att värmeisoleringskraven på klimatskalen, enligt BBR 9 kap. 
inte är uppfyllda för vare sig Spjutet, Kvarnen, Åhus eller Apollofjärilen. Apollofjärilen 
är dock väldigt nära att klara kraven och om hänsyn tas till en energiomräkning, som 
får göras då huset har ett FTX-system, klarar byggnaden U-medelvärdeskravet. Vi kan 
också konstatera att husen ej byggts med prioritering att köldbryggor i största mån ska 
undvikas. Eftersom de inte klarar U-värdeskraven verkar ej hänsyn till köldbryggor vid 
beräkning av klimatskalen heller tagits, vilket BBR föreskriver.  

Värmeisoleringskraven i BBR går i viss mån att tolka på olika sätt. Även om 
projektören har god kunskap och mycket erfarenhet kan de styra uträkningarna så att 
det gagnar deras byggnad. Det är möjligt att sätta klimatskalets gränser på olika ställen 
beroende på vad man väljer som helt uppvärmd och delvis uppvärmd area. Beräknat 
värmemotstånd hos luftspalter kan också variera beroende på hur mycket cirkulation 
projektören väljer att räkna med. Påslag för springor och brister i arbetsutförande är 
även de valda av projektören. 
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6. Diskussion 
Det verkar inte vara en stor överraskning för folk i branschen att uppfinnings-
rikedomen har varit stor när U-värden har räknats fram. Detta kan bero på antingen 
okunskap eller en vilja att bygga så billiga hus som möjligt, eller både och. Projektering 
med fokus på energihushållning har kanske inte alltid kommit i första hand.  

Även om kommunen ställer krav på byggherren i projekteringsskedet angående 
energihushållning verkar de inte alltid kontrollera att kraven uppfylls. Om detta beror 
på tidsbrist, okunskap eller lättja är svårt att spekulera i. Pengar är dock väldigt 
styrande i byggbranschen, liksom i resten av samhället, och detta kan säkert vara en 
faktor till att kontrollen i vissa fall brister. 

Samma sak har gällt för oss när vi har räknat ut U-värden. Brist på kunskap och brist 
på exakt information från både tillverkare och projektörer bidrar till en viss osäkerhet. 
I vårt fall har byggnadsmaterialens lambda-värden kunnat variera beroende på vilken 
källa vi använt oss av.  Vissa projektörer har varit väldigt tillmötesgående och har 
snabbt och smidigt tillhandahållit oss med underlag. Vi har tyvärr på andra håll blivit 
mindre positivt bemötta. Där har det gått segare, och viljan att ta fram all information 
till oss har inte funnits där. Några av företagen som byggt de aktuella husen har också 
blivit uppköpta vilket har lett till att det har varit svårt att få fram viss information. 

Köldbryggor kan utgöra en relativt stor andel av ett klimatskals U-medelvärde. Vi har 
bara satt ett generellt påslag, 20 %, för att ta hänsyn till köldbryggorna. I de enskilda 
byggnaderna kan dessa dock variera en hel del. Det är därför möjligt att vi använt ett 
för högt påslag i ett enskilt fall. Generellt ligger dock köldbryggors andel i fler-
bostadshus snarare över än under 20 %.  

Vid beräkning av U-medelvärdet har andelen fönster stor betydelse för resultatet. 
Enligt byggreglerna får fönstrens mörker U-värde (utan hänsyn till kortvågigt (sol) 
strålningsutbyte genom fönstret) reduceras med en faktor 1,2 för fönster i söder, 0,7 i 
öster och väster och 0,3 i norr. Reduktionen av fönsters mörker U-värde får dock 
endast göras för en fönsterarea om maximalt 15 % i förhållande till uppvärmd 
golvarea. Genom att reducera för en större andel kan projekterade U-medelvärden 
tillsynes uppfylla kravet på högsta U-medelvärde. Detta kan vara en orsak till att 
byggnaderna projekterats och uppförts med U-medelvärden som i tre fall av fyra 
överskrider samhällets krav. Om projektörer och byggherrar gjort detta medvetet eller 
av ren okunskap går inte att avgöra i de enskilda fallen. 

Eftersom vårt arbete enbart behandlat fyra projekt inom en nioårsperiod vilket är 
väldigt lite med tanke på hur mycket som byggts i Sverige mellan dessa år, kan man ej 
dra en slutsats av hela Sveriges byggnation. Vi kan dock se en tydlig trend när inget att 
de fyra husen uppfyllde U-värdeskraven, utan att ta hjälp av värmeåtervinning. 
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7. Slutsats 
I de fyra flerbostadshusen vi har undersökt ska beräkningar av värmeisolering ha blivit 
utförda enligt byggherrarnas kontrollplaner. Om beräkningar verkligen utförts är dock 
svårt att avgöra, eftersom några dokument ej har samlats in eller i vart fall ej arkiverats. 
Enligt våra beräkningar uppfyller bara ett av de fyra flerbostadshusen de ställda 
samhällskraven. Det finns dock en möjlighet att projektören har valt värden som 
främjar deras resultat, och i beräkningarna på så sätt lyckats få ett U-värde som 
uppfyller kraven.  
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Appendix 1 (antal sidor: 3) 

Beräkningsgång U-värde 
 

För att förstå beräkningsmodellen i avsnitt 3.3 behöver vi reda ut en del andra begrepp 
och formler. 

Boverket (1995) förklarar u-värdeskravet: 

"9:2111 Högsta tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um, bestämd enligt föreskrifterna 
i avsnitt 9:2112, får för de byggnadsdelar som omsluter bostäder respektive lokaler inte 
överskrida de värden som kan beräknas enligt nedanstående formel (a) respektive (b): 

Um,krav för bostäder = 95,018,0 +
om

f

A
A

  (a) 

Um,krav för lokaler = 95,024,0 +
om

f

A
A

  (b) 

Arean Af får därvid medräknas med högst 0,18 Aupp. 

BETECKNINGAR 

Um,krav  högsta tillåtna genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (W/m2 K) 

Af sammanlagd area (m2) för fönster, dörrar, portar o.d., beräknat med 
 karmyttermått. 

Aom sammanlagd area (m2) för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd 
 inneluft. Med omslutande byggnadsdel avses sådan byggnadsdel som 
 begränsar uppvärmda delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark 
 eller mot delvis uppvärmt eller icke uppvärmt utrymme. 

Aupp uppvärmd bruksarea (m2) enligt SS 02 10 52 (1)." 

 

Vidare skriver Boverket (1995) om beräkningen av u-värdet: 

"9:2112 Beräkning av genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um, skall beräknas för den sammanlagda 
yta som gränsar mot uppvärmd inneluft för de byggnadsdelar som begränsar ett 
utrymme mot det fria, mot mark och mot delvis uppvärmt eller icke uppvärmt 
utrymme. Um beräknas enligt nedanstående formel (a): 
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Um=∑
=

n

i om

ii

A
AU

1
 (a) 

För varje omslutande byggnadsdels yta mot uppvärmd inneluft beräknas därvid 
värmegenomgångskoefficienten, Ui, enligt nedanstående formel (b): 

Ui=α1 α2(Up - α3) (b) 

BETECKNINGAR 

Up praktisk tillämpbar värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel, 
 bestämd enligt föreskrifterna i avsnitt 9:2113. 

Ai arean (m2) för byggnadsdelens yta mot uppvärmd inneluft. För fönster, 
 dörrar, portar o.d. beräknas Ai med karmyttermått. 

α1 reduktionsfaktor avseende markens värmelagring. 
 α1 0,75 för byggnadsdelar som gränsar mot mark eller 
  uteluftsventilerat kryprum. 
 α1 1,0 för övriga byggnadsdelar. 

α2 temperaturfaktor för korrigering till innetemperaturen +20°C. 

 α2=
18

ui tt −
 

 där ti=innetemperaturen och tu=utetemperaturen. 
 För byggnadsdelar mot det fria eller mot mark skall tu=+2°C väljas. 

α3 avdrag från fönsters mörker-U-värde med hänsyn till solinstrålningen enligt 
 följande tabell (a). 
 Avdrag medges endast för fönsterareor≤15% av Aupp.  

 Tabell a. Värdet på α3 med hänsyn till solinstrålning 

Fönsterorientering α3 

SO-SV 
SO-NO,SV-NV 
NO-NV 
Om fönsterorientering inte är känd 

1,2 
0,7 
0,4 
0,7 

 

9:2113 Praktisk tillämpbar värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel 

Den praktiskt tillämpbara värmekoefficienten, Up, för en byggnadsdel beräknas enligt 
nedanstående formel (c): 

Up=
pR

1
+∆Uf +∆Ug +∆Uk +∆Uw (c) 
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Inverkan av köldbryggor inom de omslutande byggnadsdelarnas ytor mot uppvärmd 
inneluft, t.ex. vid vägg- och bjälklagsanslutningar, balkongplattor, kantbalkar och 
skärmtaksanslutningar, skall beaktas. 

BETECKNINGAR 

Up praktisk tillämpbar värmegenomgångskoefficient (W/m2 K). 

Rp praktisk tillämpbart värmemotstånd (m2 K/W). 

∆Uf  korrektion för köldbryggor i form av fästanordningar o.d. 

∆Ug korrektion för ofullkomligheter vid montering av byggnadsdelens 
 komponenter som t.ex. värmeisolering och reglar med hänsyn till aktuell 
 produktionsförutsättning och kontroll. 

∆Uk  korrektion för ofullkomligheter vid montering av byggnadsdelens 
 komponenter som t.ex. värmeisolering och reglar beroende på 
 byggnadsdelens konstruktiva utformning. 

∆Uw korrektion för nederbörd och vind vid omvända tak." 
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Appendix 2 (antal sidor: 1) 

Beräkningsgång värmeenergibehov 
 

årkWhgradtimmarKAU ventoms /
1000

)(
=⋅

+⋅
 

)()/( utei TTårrantaltimmagradtimmar −⋅=  

omsA =  Klimatskalets omslutande area 

U =  Klimatskalets u-värde 

=ventK  
3600

cnV ⋅⋅⋅ ρ
 

 takgolv hAV ⋅=  

 homsn /=  

 3/ mkg=ρ (för luft) 

 kgKWsc /= (för luft) 
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Appendix 3 (antal sidor: 4) 
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Appendix 4 (antal sidor: 2) 
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Appendix 5 (antal sidor: 3) 
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Appendix 6 (antal sidor: 3) 
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