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Sammanfattning 
Denna rapport presenterar ett förslag på en energieffektiv och attraktiv byggnad i 
Kalmar stad. Projektet genomförs för att fokus idag ligger på energianvändning i 
världen, men också för att visa att energieffektivitet och en arkitektoniskt väl utformad 
byggnad kan och ska gå hand i hand. 

Den arkitektoniska aspekten har fått stort utrymme i denna rapport. Byggnaden är 
avsedd att placeras på Kvarnholmen i Kalmars innerstad. Med detta läge följer att stor 
hänsyn och respekt måste tas till den befintliga miljön och dess omgivning. Kalmar 
och Kvarnholmen har en stark historia som är viktig att beakta. 

I rapporten presenteras också något som kallas Kyotopyramiden. Detta är en 
utformningsstrategi vid projektering av en byggnad. I denna har man fem olika steg att 
följa från utformningsstart till det att energiförsörjning ska väljas. 

Den totala förbrukningen av energi är stor och våra resurser är ändliga. Världen ska 
försöka ta ett samlat grepp och minska energianvändningen. Dagens byggnadsbestånd 
står för ca. 40% av den totala energianvändningen i världen och utgör därmed en stor 
andel. De stora områden, i själva byggnaden, som gör av med mest energi är 
uppvärmning och tappvarmvatten. 

Samtidigt med att vårt befintliga husbestånd måste effektiviseras måste det nybyggda 
vara av högsta klass, vad beträffar energi, för att målen om minskad energianvändning 
ska uppnås. Det som måste följa med vid energieffektivisering, för att få stor 
legitimitet, är den arkitektoniska utformningen.  

För tillfället finns ett stort intresse för energibesparing och energieffektivisering. Detta 
har medfört att det helt naturligt har kommit flertalet energimärkningar, certifieringar 
och bevis från olika organisationer för att fastighetsägare ska klassa sina byggnader. På 
marknaden finns ett stort antal certifieringsorgan. I rapporten presenteras de ledande 
organisationerna. 

Förutom certifieringsorgan finns det ett par myndigheter och organisationer som har 
stor påverkan vid hur byggande sker och hur man tar energihänsyn. De kommer också 
att presenteras.  

Förslaget på utformningen av byggnaden presenteras i form av ritningar och 
illustrationer.  

Förslagsbyggnadens energiförbrukning presenteras i en energiberäkning där 
årsförbrukning per kvadratmeter framgår. Den installerade effekten i byggnaden 
presenteras i en separat effektkalkyl. 

 

 

 



 

 

Summary 
This report presents a proposal for an energy efficient and attractive building in 
Kalmar's historic urban environment. This is implemented to the focus on energy in 
the world, but also to show that energy efficiency and an architecturally well-designed 
building can and should go hand in hand.  
The architectural aspect has been widely reported in this report. The building is 
designed for placement on Kvarnholmen in Kalmar's historic downtown. In this 
mode, the high consideration and respect must be given to the existing environment 
and its surroundings. Kalmar and Kvarnholmen has a strong history that is important 
to consider.  
The report also introduces something called the Kyotopyramid. This is a guidance 
during the design of a building. It has five steps to follow that gives a controlled 
strategy to reach an energy efficient building.  

The total consumption of energy is huge and our resources are limited. The world will 
try to take an integrated approach and reduce energy use. Our buildings account for 
about. 40% of total energy in the world and thus constitute a large proportion. The 
major areas in the building itself, which consume most of the energy is heating and hot 
water.  
The new buildings must be very energy efficient so that the energy targets for reduced 
energy consumption will be achieved. What must comply with the energy efficiency, to 
get great legitimacy, is the architectural design.  
At the moment there is great interest in energy saving and energy efficiency. Then 
comes the most natural energy labels, certifications and credentials of the various 
organizations, so the property owners can classify their buildings. In the market there 
are a large number of certification bodies. The report presents the main network.  
In addition to certification, there are a couple of agencies and organizations that have a 
major impact on how construction takes place and how to take energy into account. 
They will also be presented.  
The proposal on the design of the building will be presented in the form of drawings 
and illustrations. Proposal for building energy consumption are presented in an energy 
calculation, where the annual consumption per square meter appears. The installed 
effect in the building is presented in a separate power calculus.  
 

 



 

 

Abstract 
Examensarbetet visar att det inte är några konstigheter att bygga energieffektiva 
byggnader med god arkitektonisk utformning.  

Arbetet har följt Kyotopyramiden som gav en god stabilitet till arbetets gång. Första 
steget var att se vart energin i byggnaden går åt och som sista åtgärd välja vart energin 
skall tas ifrån. 

Klarhet i vad de vanligaste energibegreppen står för och betyder, har utförts för att ge 
en ökad förståelse.  

Ett förslag till en energieffektiv byggnad i stadsmiljö pressenteras med genomförda 
energiberäkningar som visar att byggnaden klarar FEBY:s kravspecifikation för 
Passivhus. 

Förslagsritningar på byggnadens utformning och planlösningar redovisas samt 
illustrationer för att ge en klarare bild av byggnaden i den tänkta stadsmiljön.  

Nyckelord 1, Energieffektiv, Nyckelord 2, Energibegrepp, Nyckelord 3, Passivhus, 
Nyckelord 4, FEBY, Nyckelord 5, Kyotopyramiden, Nyckelord 6, Utformning 

 



 

 

Förord 
När vi påbörjade vår utbildning 2008 så fanns det ett passivhusprojekt i Växjö som 
började byggas. Detta projekt har vi passerat ca 900 gånger under tre års tid. Så vi har 
följt det på avstånd och sett det växa fram från byggstart. Detta skapade stora 
förväntningar och ett intresse för energieffektiva byggnader. Förväntningar, som det 
skulle vissa sig, inte infriades när byggnaden stod klar 2009. Resultatet blev inte något 
bra samarbete mellan de tekniska lösningarna och den arkitektoniska utformningen. 
Impulsivt tänkte vi båda: Hur svårt kan det vara? För enligt oss är ett hus som en idol, 
det fungerar som en förebild och skall föregå med gott exempel.  

Ovanstående har varit en motiverande faktorer som resulterat i ett konkret förslag på 
en energieffektiv byggnad. Denna byggnad uppfyller de krav som vi måste ställa på 
våra bostäder för att bevara jorden och uppfylla de utmaningarna som vi står inför i 
framtiden. 

Detta arbete med ett förslag till en energieffektiv byggnad hade inte kunnat tas fram 
utan all den hjälp som vi har fått av ett flertal personer och företag. Vi vill härmed 
tacka alla Er och främst vår handledare Mats Elgström med LBE Arkitekt som stöttat 
oss och gett oss uppehälle samt FLK som bidragit med tillgång till VIP+ för våra 
energiberäkningar.  

Avslutningsvis hoppas vi att detta examensarbete kan bidra till att aktiva val görs för 
att lyfta fram betydelsen av energieffektiva byggnader för som Albert Einstein sa: 
”Galenskap är att göra samma sak om och om igen, och förvänta sig ett annat resultat.” 

 

 

Mattias Törnqvist  Richard Gustafsson 

Växjö, 2010-05-31 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Det som ligger till grund för denna rapport och examensarbete är i första hand att det 
för tillfället är ett enormt fokus på energianvändning och hur man ska kunna minska 
denna. Fokus på energianvändningen 
finns både globalt och lokalt. Globalt 
har det i media mestadels handlat om 
hur man ska minska växthusgaserna 
och även minska användningen av 
fossila bränslen. Det gäller inom alla 
sektorer (transport, industri och 
byggnader). Byggsektorn står för ca. 
40% av den totala 
energianvändningen enligt figur 1. 
Lokalt finns samma mål som globalt, 
men här har man naturligtvis brutit 
ner målen för den enskilda staden 
eller kommunen.  

Av de 40% som byggsektorn står för så utgör själva byggskedet 10% och driften 90% 
av energianvändningen. Våra byggnader står och brukas i kanske 100 år. Med dessa 
siffror står det sig klart att om man kan minska energianvändningen under 
förvaltnings- brukarskedet så spar man mycket energi och minskar då också 
klimatpåverkan. Tittar man vidare på byggnaden så ligger de stora utmaningarna i att 
minska förbrukningarna på uppvärmning och tappvarmvatten. 

Nedanstående två citat är hämtade ur Framtidssäkra byggnader,( Svensk Innemiljö, 
Branscher i samverkan, s17, 2008) och är två argument till varför vi ska bygga 
energieffektivt. 

1) Energieffektiva byggnader är mer lönsamma att äga än andra 
byggnader eftersom de är billigare i drift. Marknadsvärdet kommer 
också att öka på energieffektiva byggnader. 

2) Ett modernt och energieffektivt inneklimatsystem har goda 
förutsättningar att också skapa ett bra inneklimat. I byggnader med 
bra inneklimat mår människor bättre och presterar mer. 

En annan aspekt till varför examensarbetet kom att handla om att utforma en 
energieffektiv byggnad är att visa på att god utformning kan gå hand i hand med 
energieffektivt byggande. 

Ytterligare orsak till att rapportens inriktning blev utformning och energieffektivitet är 
att det finns en mycket intressant och attraktiv obebyggd tomt mitt i de centrala 
delarna i Kalmar, närmare bestämt på Kvarnholmen. Tomten ägs av Länsförsäkringar 
som har för avsikt att uppföra en bostadsbyggnad med lokaler i bottenplan. Denna 

BDABNYTT Nr 1 – 2010, Bengt Dahlgren AB  

Figur 1                       
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tomt, dess omgivning och Länsförsäkringars avsikt att uppföra en byggnad på tomten 
har legat till grund för utformningen. 

Länsförsäkringar uppför idag en kontorsbyggnad på granntomten och där har stort 
fokus legat på energieffektivitet och att få denna byggnad energiklassad och certifierad 
enligt LEED. Då Länsförsäkringar, enligt projektledare Jan-Olov Gustafsson, 
Länsförsäkringar, vill verka som förebild vad beträffar energianvändning och 
resurssnålhet faller det sig naturligt att den nya bostadsbyggnaden projekteras 
energieffektiv och att stort fokus läggs på detta vid utformningen. 

1.2 Syfte 

Rapporten ska ge en fördjupad kunskap om den befintliga tekniska utrustningen som 
finns att tillgå och hur man kan använda den i en modern byggnad. Rapporten skall 
också visa hur tillvägagångssättet kan se ut vid utformning av en energieffektiv 
byggnad. Huvudsyftet är att det skall finnas god samverkan mellan de energieffektiva 
lösningarna och den arkitektoniska utformningen i förslaget.  

1.3 Mål 

Målet med arbetet är att ta fram förslagshandlingar för en byggnad innehållande 
lokaler och bostäder på de obebyggda fastigheterna Mästaren 7 och 8 på Kvarnholmen 
i Kalmar kommun. Det som ingår i målet och som ska redovisas är: 

- Den utvändiga utformningen 

- Planlösning 

- Presentation av energilösning och energiberäkningar för byggnaden 

Vad beträffar energi är målet att byggnaden ska ligga nära eller under 
passivhusstandard enligt FEBY:s kriterier 

Det arkitektoniska målet är att byggnaden ska vara anpassad till Kalmars anrika 
innerstad och samtidigt ges ett modernt och attraktivt uttryck. 

1.4 Avgränsningar 

Handlingarna som kommer att presenteras kommer att vara av förslagskaraktär och 
således ej gå in på djupet i detaljerna. Detaljerna i en energieffektiv byggnad är dock av 
största vikt. Det är i hörn, vinklar och runt fönster man kan få stora köldbryggor som 
påverkar den totala energianvändningen. I energiberäkningen har U-värden ökats med 
10-20% på grund av köldbryggor. Vid byggnation förutsätts att alla köldbryggor 
minimeras och att produktionen sker med högsta kvalitet. Detta medför att 
beräkningarna har god marginal med de tillägg som gjorts. 
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Produktionskostnader kommer bara att beröras ytligt. Detta på grund av att 
utformningen kommer att ske med redan nu befintliga material och utgå ifrån hur man 
bygger i dagsläget. Där det kommer att finnas extraordinära åtgärder för att uppnå 
energieffektivitet kommer kostnader att nämnas och uppskattas. 
 
Huvuddragen i den befintliga detaljplanen kommer att följas. I vissa delar tänjs 
detaljplanen och detta beror på att det redan finns ett förslag på byggnad på den 
aktuella tomten. Detaljplanen bygger på att det är just den föreslagna byggnaden som 
ska byggas på tomten. För att detta förslag som presenteras i denna rapport ska ges en 
egen prägel har det varit tvunget att göra smärre avvikelser från den nu gällande 
detaljplanen.  

 
Endast val av utvändiga material kommer att ske då denna påverkar hur byggnaden 
gestaltar sig i sin omgivning. Den invändiga kommer ej att redovisas.  
 
I beräkningar har förutsatts att byggherren installerar vitvaror i energiklass A+++ 
samt att alla vattenspolande enheter är snålspolande.  
 
Beräkningarna utförs också med antagande om att individuell mätning kommer att ske 
för varm- och kalltappvatten. 
 
Produktionsmetod utlämnas och det blir fritt val för en eventuell byggherre att välja 
prefabricerat eller platsbyggt. 

Energiberäkning sker på byggnadsdelar ovan källarplan 
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2. Teori 
En mängd teorier, studier och material inom energieffektivisering finns att tillgå och 
har skapat ett stort utbud med goda förutsättningar för detta examensarbete. 
Myndighetsregler som ligger till grund för förslaget är: 

– Boverkets Byggregler (BBR) från 2008 

– FEBY - Kravspecifikation för Passivhus, Version 2009  

– SS914221-22:2006 Svensk standard för byggnadsutformning  

Dessa handlingar ger god validitet, eftersom Energimyndigheten med sitt program för 
Passivhus står bakom framtagningen av FEBY, samtidigt som den ställer höga krav på 
energieffektivisering och Boverket för BBR samt Swedish Standards Institute för den 
Svenska standarden för byggnadsutformning.  

2.1 Kalmar stads historia 

Redan år 1100 omnämns Kalmar inristat på en runsten nära Gripsholm i 
Södermanland. Men då syftades främst på sundet mellan fastlandet och Öland. 1160 
anläggs ett rundtorn i anslutning till staden för att skydda handelsleden i sundet. Detta 
rundtorn kommer att bli grunden till Kalmar Slott. 1280 byggs en försvarsborg runt 
tornet Staden är beläggen där området ”Gamla staden” ligger idag. Husen är enkla, 
låga trähus i en till två plan. 1361 hamnar fögderiet som pantlån under tyskt fogdestyre 
under 30 år. 1397 bildar Danmark, Sverige och Norge Kalmarunionen. Danska 
kungadömet styrde unionen fram till 1523 då Gustav Vasa tog över kungakronan i 
Sverige och unionen blir upplöst. Slottet rustas upp fram till 1543 och fungerar som 
ett gränsfort till Danmark. 1611 bryter Kalmarkriget ut mellan Danmark och Sverige 
och det kom att pågå till 1613. Staden låg i en försvarsmässigt utsatt position och stora 
delar av den blev förstörd under kriget (Kalmar kommun). 

Diskussion om att flytta hela staden kom på tal och 1640 togs beslut av regeringen att 
staden skulle flyttas till Kvarnholmen, senare samma år skede en stor stadsbrand i 
staden där stora delar av den brann ner, vilket påskyndade flytten. 1645 uppfördes de 
första husen, som byggdes i sten på befallning av Kung Karl X Gustaf för att undvika 
att staden skulle brinna ner igen. De som inte byggde sina hus i sten fick betala höga 
böter. Under 1670 talet så förstördes den gamla gotiska femtorniga Storkyrkan för att 
den skymde sikten och gav ett höjdmässigt övertag åt eventuella anfallande fiender. 
Som ersättning påbörjades 1660 Kalmar domkyrka byggas och hette då Karls kyrka 
(Kalmar kommun). 

Domkyrkan kom att bli en viktig byggnad för Sverige, då den ansågs som ett 
mästerverk. Den uppfördes i Ölandskalksten och granit med inflätade kalkstenar. 
Kyrkan invigdes 1682 av Karl XI men var inte helt klar förrän 1703. Den nya 
stadsdelen fick främst sin prägel från tysk tegelgotik och barock. Freden i Roskilde år 
1658 gjorde att Skåne blev Svenskt och riksgränsen flyttades söder ut, detta gjorde att 
Kalmar minskade i betydelse ur ett militär- och handelsperspektiv. År 1679 börjar man 
anlägga Karlskrona vilket gör att Kalmar tappar sin militära betydelse. År 1689 blir 
Karlskrona Sveriges nya flottbas och 1786 tappar Kalmar sin fästningsstatus. Härefter 
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förfaller slottet och används som fängelse och kronobränneri. 1856 insågs Slottets 
historiska värde och renoveringar påbörjades. 1945 börjar Kvarnholmen förändras och 
fram till 1972 byggs 75 nya hus och större tillbyggnader samtidigt som tio andra 
ingrepp görs och en del gamla hus får ge plats för de nya. Därefter läggs ett 
nybyggnads förbud över hela Kvarnholmen som nu är upphävt. 1973 blir även 19 
byggnader på Kvarnholmen byggnadsminnen vilket gör den till den stadsdelen med 
flest kulturminnesmärkta hus i Sverige (Kalmar kommun).  

2.2 Planbeskrivningen i korthet 

För att göra Planbeskrivningen lite mer överskådlig följer här en sammanfattning med 
kommunens krav och önskemål för hur bostadshuset skall se ut och vilka funktioner 
som ska vara uppfyllda.  

Det nya bostadshuset berör rivningstomterna mellan ”Åhlénshuset” och 
Länsförsäkringars nya kontor. ”Planen medger ett modernt arkitektoniskt uttryck och 
innehåll i en befintlig struktur” enligt detaljplan för kvarteret Mästaren, Kalmar 
kommun. 

Urval på kriterier och önskemål enligt nu gällande detaljplan för kvarteret 
Mästaren 

- Halvprivata innergårdar som nås via portgångar 

- Innergården får övertäckas eller bebyggas, utom i bostadssyfte 

- Cykelparkering skall anordnas på innergården ca. 30 stycken 

- Möjlighet för lek- och uteplatser för rekreation på innergården 

- Husdjupet får inte vara mer än 12 meter 

- Bostadshuset får vara tre våningar med inredd vind 

- Taket tillåts ha den form som är relativt vanlig på kvarnholmen, med 
brant lutning och valmat tak i rött tegel 

- Kupor får endast uppgå till 50% av takets längd 

- Hörnen i bottenvåningen skall vara avskurna 

- Balkonger tillåts in mot gården 

- Slät fasad utan balkonger eller utskjutande partier 

- Publika lokaler för centrumverksamhet i gatuplan, för att höja statusen 
och befolka gatan 

- Inga nivåskillnader mellan gatan och butikslokaler får förekomma 

- Bostaden skall gärna ha ett modernt uttryck 
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- Entréer mot gatan 

- Entréer till bostäder skall även de ligga i nivå med gatan och i trapphuset 
måste hiss finnas 

- Ta hänsyn till intilliggande byggnaders karaktärsdrag men ändå få en 
modern utformning 

- Bostaden skall tillgodose Plan- och Bygglagens krav på tillgänglighet 

- Bostadshuset skall klara av riktvärden för extremt industribuller och 
Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus 

- Minst hälften av bostadsrummen (sov- och vardagsrum) ska placeras in 
mot den tysta delen om man tror att riktvärdet på 55 dB (A) vid fasaden 
överskrids 

- Bostadshuset utryms via trapphus eller fönster mot gatan 

2.3 Energidirektiv i Europa   

I Europaparlamentets och rådets direktiv för byggnaders energiprestanda 2008 togs 
beslut av EU-kommissionen att man skulle uppnå de så kallade 20-20-20 målen som 
lades fram till förslag i januari 2007. Målen innebär att energiförbrukningen skall 
minskas med 20 %, växthusgasutsläppen skall minskas med 20 % och andelen 
förnyelsebar energi skall öka med 20 % till år 2020. Eftersom 40 % av Europas 
energiförbrukning och koldioxidutsläpp kommer från bostadssektorn så skall alla 
nybyggda hus från och med årsskiftet 2019-2020 vara så kallade ”nästan 
nollenergihus” vissa länder har även tagit på sig att hus som renoveras också skall klara 
detta krav, dock inte Sverige. Vad ett ”nästan nollenergihus” innebär är inte klart 
definierat av EU-kommissionen. Men det skall vara en klar minskning av tidigare 
förbrukning och CO2 utsläpp. 
(http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm, 2010-04-05) 

2.4 Lågenergihus 

Lågenergihus är ett samlingsbegrepp och bygger på att man underskrider Boverkets 
byggregler för köpt energi med 25% på årsbasis. Extra omsorg läggs på att göra väggar 
och fönster välisolerade och ett ventilationssystem med värmeåtervinning av 
inomhusluft. Nedan följer några typer av lågenergihus som är definierade av Energi 
magasinet Nr1, 2010 Årgång 31 s.16, och Energimyndigheten via FEBY-Forum för 
energieffektiva byggnader. 

2.4.1 Passivhus 

Beteckningen för vad som är ett passivhus har länge varit lite luddigt, men i juni 2009 
blev en svensk kravspecifikation klar. FEBY Kravspecifikation för Passivhus, Version 
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2009. Den blev framtagen inom Energimyndighetens program för passivhus av Forum 
för energieffektiva byggnader, FEBY som gav namnet till specifikationen. Nedan följer 
en kort sammanfattning av de viktigaste kraven. 

- Köpt energi 60-68kWh/kvm Alt1, viktad rekommendation. 

- Köpt energi 34-50kWh/kvm Alt2, förenklad rekommendation. 

- I den köpta energin får energi från solceller och vindkraft från egna fastigheten 
avräknas. 

- Effektbehov för värme vid dimensionerande utetemperatur Pmax =10-12W/m2, 
Atemp+garage. 

- Luftläckage 0,3l/s m2, vid tryckdifferensen 50 Pa. 

- Fönster U-värde 0,9 med karm och glas. 

- Ljudklass B i sovrum, gällande ljud från ventilationssystem. 

- Ventilationssystemet ska reducera systemförluster med 70% och bör ha ett SFP-
värde på högst 1,5 kW/(m3/s). 

- Rekommendation på snålspolande och effektiva vattenarmaturer. 

(www.energieffektivabyggnader.se, 2010-04-05) 

2.4.2 Minienergihus 

Precis som för passivhus har Energimyndigheten gett i uppdrag till Forum för 
energieffektiva byggnader att ta fram en svensk kravspecifikation för minienergihus, 
”FEBY Kravspecifikation för Minienergihus, Version 2009”.   

Ett minienergihus skall minimera behovet av extern tillförd energi. Men det har inte ett 
lika hårt krav på effektbehovet som ett passivhus. Lite större frihet kan ges gällande 
fönsterytor.  Om luftvärmesystem används skall detta kompletteras med ett annat 
värmesystem för att säkerställa komforten.  

En sammanfattning av kraven som finns uppställda i FEBY 

- En sammanfattning av kraven som finns uppställda i FEBY 

- Köpt energi 80-88 kWh/m2 Alt 1, viktad rekommendation. 

- Köpt energi 44-70 kWh/m2 Alt 2, förenklad rekommendation. 

- I den köpta energin får energi från solceller och vindkraft från egna fastigheten 
avräknas. 

- Effektbehov för värme vid dimensionerande utetemperatur Pmax = 16-24 W/m2, 
Atemp +garage. 
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- Luftläckage 0,3l/s m2, vid tryckdifferensen 50 Pa. 

- Fönster U-värde 1,0 med karm och glas. 

- Ljudklass B i sovrum, gällande ljud från ventilationssystem. 

- Ventilationssystemet ska reducera systemförluster med 70% och bör ha ett SFP-
värde på högst 2,0 kW/(m3/s). 

- Rekommendation på snålspolande och effektiva vattenarmaturer. 

(www.energieffektivabyggnader.se, 2010-04-05) 

2.4.3 Plusenergihus 

Samma princip som för ett passivhus med den skillnaden att det måste producera 
energi med kraftvärmeverk, solceller eller från vindkraftverk. Här finns ännu ingen 
kravspecifikation att följa. (Energi magasinet Nr1, 2010 Årgång 31 s.16) 

2.4.4 Nollenergihus 

Till ett nollenergihus får ingen energi skjutas till för att försörja det. Utan all energi 
skall vara självproducerad, från sol, vind eller vatten för att inte vara beroende av ett 
fossiltbränsle. (Energi magasinet Nr1, 2010 Årgång 31 s.16) 

2.5 Organisationer & Myndigheter 

2.5.1 ByggaBo Dialogen 

En frivillig överenskommelse mellan företag, kommuner, myndigheter och regeringen 
som undertecknades 2003. Sammanlagt består den av 37 aktörer som har åtagit sig att 
genomföra sju konkreta åtgärder som satts upp som ByggaBo-målen som skall nås 
senast 2025. 

- ökad förnyelsebar energi till år 2015 

- skapa information om farliga ämnen i byggvaror 

- miljöklassning av hälsa oh miljöpåverkan av byggnader 

- fasa ut farliga ämnen i byggvaror 

- minskad energi användning till år 2025  

- minska deponerat byggavfall 

- minska uttaget av naturgrus 

(www.byggabodialogen.se, 2010-05-12) 
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2.5.2 FEBY – Forum för Energieffektiva Byggnader 

Forumet startades i januari 2007 av företag med en gemensam vision om att öka 
byggandet av energieffektiva byggnader. Genom att få fram en standard för passivhus 
hoppas man kunna öka takten för detta. FEBY Kravspecifikation för Passivhus, 
Version 2009 kom ut i juni 2009 och blev reviderad i oktober samma år. 
(www.energieffektivabyggnader.se, 2010-04-25) 

  

2.5.3 Boverket 

När Statens planverk och Bostadsstyrelsen slogs ihop 1988 så bildades Boverket. Som 
är en myndighet under Miljödepartementet. Verket jobbar med boende, 
stadsutveckling och samhällsplanering. De ger ut Regelsamling för byggande, BBR 
2008, Boverket, ISBN 978-91-86045-02-9, en samling föreskrifter och råd inom nio 
områden. Den senaste gällande är BBR 16, 2008 reviderad 2009. De områden som tas 
upp är: 

- Inledning 

- Allmänna regler för byggnader  

- Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymmen  

- Bärförmåga, stadga och beständighet  

- Brandskydd  

- Hygien, hälsa och  

- Bullerskydd  

- Säkerhet vid användning  

- Energihushållning 

(www.boverket.se, 2010-05-11) 

2.5.4 Energimyndigheten 

En myndighet som är underställd Näringsdepartementet med uppgift att säkerställa 
tillgången på el och annan energi. Det ingår även i deras uppgifter att ge stöd till 
forskning och utveckling. (www.energimyndigheten.se, 2010-05-12) 
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2.5.5 Swedish Standards Institute  

År 1922 bildades Svenska Industrins Standardiseringskommission, SIS, för att arbeta 
fram standarder och sprida dessa. Tanken är att de skall vara långsiktiga och 
kännetecknas av kunnighet och öppenhet. SIS har just nu 15 standardiserade områden 
som de jobbar inom där ett av dessa är Bygg och Anläggning där man berör 
byggnadsutformning. (www.sis.se, 2010-05-08) 

2.6 Miljö & Energiklassning 

För att påvisa att man ligger i framkant inom miljö- och energitänk finns en uppsjö av 
olika system att följa för att få sin byggnad certifierad. Ett urval har gjorts för att ta 
upp de som är störst. I dessa certifieringar är energin en del i den totala bedömningen 
och ingår i en helhet.  

2.6.1 LEED - Leadership in Energy and Environmental Design 

Ett Amerikanskt system som styrs av organisationen ”United States Green Building 
Council (USGBC)” som startade 1998. Syftet är att följa ett antal bedömningskriterier 
och samla poäng för att få certifiera byggnaden. Den kan bli klassad som Silver, Guld 
eller Platina. Skanska är ett av de företag som använder sig av denna klassificering.  

Bedömningskriterierna i korthet är: 

- Inomhusklimat 

- Energianvändning 

- Material och resurser 

- Regional prioritet 

- Innovation 

- Hållbar markdisposition 

(www.usgbc.org, 2010-04-20) 

2.6.2 EU Green Building 

EU kommissionen offentliggjorde programmet för EU Green Building 2004. Syftet är 
att ge ett incitament för fastighetsägare att jobba med energieffektivisering av sina 
fastigheter. En godkänd byggnad har en energianvändning som är 25% lägre än vid 
tidigare användning eller vad ”Boverkets Byggregler” föreskriver. (www.sgbc.se, 2010-
05-12) 
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2.6.3 BREEAM - Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method 

Detta är ett miljöklassningssystem från Storbritannien som utvecklades av ”Building 
Research Establishment” i början på 1990-talet. Detta system är det mest utbredda i 
Europa och kommer att finnas anpassad för Svensk användning under 2010. NCC är 
ett av de företag i Sverige som använder BREEAM för certifiering av sina byggnader. 
Betygskriterierna är godkänt, bra, mycket bra, utmärkt och enastående. De områden 
som bedöms är: 

- Material 

- Energi 

- Föroreningar, CO2 utsläpp 

- Vatten 

- Avfall 

- Hälsa och välbefinnande 

- Transporter 

- Miljöledning 

- Landanvändning och ekologi 

(www.breeam.org, 2010-05-05) 

2.6.4 Miljöklassad Byggnad 

Ett miljöklassningssystem som tagits fram från ”ByggaBo dialogen”. Systemet skall 
fungera som ett hjälpmedel för fastighetsägaren att värna om de boendes hälsa, spara 
energi  och klimat.  

Klassningen har fyra grundstenar som den står på. Dessa är energi, innemiljö, kemiska 
ämnen och särskilda miljökrav, men det sistnämnda gäller endast byggnader som har 
eget VA-system. Områdena är sedan uppdelade i mätbara miljöaspekter, som mynnar 
ut i betygen Guld, Silver eller Brons. 

Detta är några av de aspekter som man tittar på: 

- Område Energi 

* Energianvändning, dvs köpt energi 

* Vilken andel av olika energislag som används 
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- Området Innemiljö 

* Luftkvalitet, sett på kvävedioxidhalten i inneluften, ventilationen och 
radonhalt 

* Ljudmiljön, dvs ljudnivåer 

- Området Kemiska ämnen 

* Minimera och fasa ut användning av särskilt farliga ämnen 

* Dokumentera byggvaror och kemiska ämnen i en loggbok eller 
databas 

- Området särskilda miljökrav 

* Dricksvatten skall hålla hög kvalitet 

* Övergödslande ämnen skall reduceras 

(www.byggabodialogen.se, 2010-05-12) 
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3. Metod 
Energieffektivisering kräver noggrannhet under hela processen från projekteringsstart 
till det att byggnaden rivs. Genom att välja ett flertal metoder, både kvalitativa och 
kvantitativa, har en hög noggrannhet försökt säkerställas. 

3.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa arbetsgången kommer att 
följa Kyotopyramiden. Den har en 
arbetsgång som gynnar långsiktighet 
samtidigt som fastigheten blir mindre 
beroende av lokala och ickelokala 
energikällor och samtidigt förbrukar 
mindre energi, Kyotopyramiden 
(http://press.perspective.se/filer/1/4kyot
o.pdf, 2010-05-01)  

Genom ett besök på Nordbyggmässan i 
Stockholm den 23/3-25/3 kommer samtal 
att ske med etablerade företag som har god 
kännedom inom sina respektive 
arbetsområden. Dessa samtal skall knyta 
kontakter inför ett fortsatt samarbete under 
examensarbetet samtidigt som kunskaper tas omhand på plats, i form av broschyrer 
och personsamtal.  

Ett studiebesök på Länsförsäkringars nya kontor som byggs i Kalmar skall 
genomföras. Länsförsäkringar har lagt ner mycket energi på att få det nya kontoret 
energieffektivt och att samtidigt få det estetiskt tilltalande. Vilket kan ge ett mervärde 
för detta examensarbete samt att Länsförsäkringar är ägare till den aktuella 
förslagstomten. 

Delta under seminariet, Energieffektiva Byggnader i Malmö den 29/4, anordnat av 
Passivhuscentrum, för att få del av några av de tankar och idéer som finns inom detta 
område och en inblick i vad som ligger i framtiden. 

Samtal med företag för att få den färskaste informationen som finns ute på 
marknaden. 

Detaljplanen från kvarteret Mästaren i Kalmar kommun kommer ligga till grund för 
utformningen. 

Stadsvandring i Kalmar för att få inspiration och känsla för stadsrummet. 

En mindre studie av tidningsskrifter skall genomföras för att få kunskap i vad som 
finns och vad som är på gång att hända.  

En ytlig litteratursökning kommer att ske, eftersom litteraturen inte hänger med i den 
explosionsartade frammarsch som sker inom energieffektivisering. 

http://press.perspective.se/bilder.asp?id=energiklokthus 

Figur 2. Kyotopyramiden 
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3.2 Kvantitativ metod 

Förslaget ritas i AutoCAD 2007, detta gör att förslaget kommer bli mycket 
överskådligt samtidigt som det går att arbeta vidare med det till bygghandlingar på ett 
enkelt sätt.  

För att göra förslaget överskådligt kommer SketchUp att användas för att ta fram 3D 
modellbilder. Detta ger en möjlighet att få in byggnaden i sin rätta miljö och ger en 
god känsla av förslaget. 

Energiberäkningarna kommer att genomföras i VIP+. Ett program som gör att det går 
snabbt att få upp en klimat- och energiberäkning för byggnaden. 

En effektberäkning skall genomföras på www.energihuskalkyl.se 

3.3 Urval 

De tekniska datavalen, i form av tex. U-värden och tillgodoräknad energi per person 
har skett med tanke på att följa den nya Svenska klassningen för Passivhus, FEBY - 
Kravspecifikation Passivhus version 2009, utöver de krav/rekommendationer som 
finns i BBR16.  
 
Tomten valdes på grund av sitt unika läge i Kalmar innerstad samt för att förslaget 
skall bli mer verklighetsanknutet.   
 
De personkontakter som kommer att ske är med företag som är drivande inom sitt 
arbets- och produktområde.  

3.3.1 Representativt verkligheten 

Ett 20-tal olika företag inom ett flertal produktområden skall kontaktas. Detta ger en 
bra spridning och en större bild av verkligheten. Urvalet har varit helt ogeografiskt 
men till största del strategiskt eftersom de företag som ligger i framkant av 
utvecklingen eller på något annat sett är ledande inom sitt område är de som kontaktas 
i första hand.  

Den energiberäkning som genomförs i VIP+ skildrar verkligheten för byggnaden i 
förslaget. Dess geografiska läge samt klimat finns med i beräkningarna. 

3.3.2 Indelning  

Indelning görs på de företag som kontaktats genom att de på något viss ligger i 
framkant inom energieffektivisering eller miljöaspekter. 
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3.4 Reliabilitet, validitet och objektivitet 

Energiberäkningarna genomförda i VIP+ ger en god bild av vad byggnaden kommer 
att förbruka i energi. Till våra beräkningar har vi använt FEBY som underlag vilket ger 
en god reliabilitet och validitet.  

3.4.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

När det gäller energianvändning så måste byggnadens användningsområden ses över 
mer ingående för att kunna ge mer exakta energiberäkningar. Detta gör att en god 
marginal till de krav som satts upp är önskvärt. VIP+ är även något enklare och kräver 
inte lika mycket tid för att bygga upp en modell som mer avancerade program, detta 
kan spegla resultatet. Energiberäkningarna kommer att presenteras i tabellform och 
diagram.  

Information kommer att hämtas från många hemsidor och Internet. Hemsidorna kan 
vara mer eller mindre granskade vilket skulle kunna spela in på trovärdigheten. Som 
motåtgärd för detta har ursprungskällan försökts letas upp.  

Den tryckta litteraturen är äldre och har inte hunnit med i den snabba utveckling som 
har skett i lika stor utsträckning som Internet. Det finns även en stor mängd litteratur 
som bara nämner en liten del av vad detta examensarbete handlar om. Vilket har gjort 
det svårare att hitta relevant litteratur som är innehållsrikt.  

Tidningsskrifter med dåliga källhänvisningar har minskat trovärdigheten. Men de har 
följt med tidsmässigt och är relativt lätta att hitta. 

Personerna som kontaktas har spetskompetens inom ett specifikt område. Om 
personen i fråga är en god säljare skulle ett bättre alternativ kunna missas. 

Examensarbetarnas tankar och värderingar har styrt ritningar och fasader i stor 
utsträckning. Detta gör förslaget något begränsat, men valen som har gjorts har 
motiverats med estetik- eller energiaspekter.  

3.4.2 Validitet 

3.4.2.1 Undersökning 

Personsamtalen med företag gav den avsedda effekten, dvs. examensarbetarnas 
kunskaper ökade avsevärt samtidigt som flera bra energieffektiva lösningar kom i 
ljuset. 

3.4.2.2 Mätinstrument 

Samtalen hölls öppna och ledde ofta till resonemang inom de områden som de 
frågades ut inom. Detta gjorde både utfrågarna och de utfrågade mycket aktiva i 
processen.    
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3.4.3 Reliabilitet 

När det gäller energiberäkningarna i VIP+ så hade samma värden fåtts ut om man 
använt samma data som sattes in till detta examensarbete.  

Däremot har mycket styrts av examensarbetarna gällande tekniska installationer, 
fasadutseende och planlösningar. Vilket gör arbetet mycket svårt att mäta.   

3.3.3.1 Mätinstrument 

VIP+ anses som tillförlitligt, eftersom det används av etablerade företag för 
energiberäkningar.  

3.5 Kritik till vald metod 

Om förslagsritningarna hade ritats i de lite mer avancerade ritprogrammen Revit eller 
ArchiCAD hade man fått 3D bilderna på köpet. Detta i sin tur hade sparat mycket tid 
som går åt till SketchUp. 
 
Att genomföra personsamtal istället för förberedda intervjuer sparar tid men ger en 
lägre trovärdighet och blir mindre vetenskapligt. Eftersom det blir svårt att påvisa fasta 
resultat. 
 
Många val sker av examensarbetarna och begränsas av detta. Det blir en något partisk 
bild av det hela. Att energiberäkningar endast görs i ett program gör att resultatet blir 
lite svårt att jämföra med något.  

3.5.1 Flertalet observatörer 

Båda examensjobbarna har verkat som observatörer med stöd av sin handledare.  

3.5.2 Utredarens erfarenhet 

Tidigare erfarenheter inom examensarbetet består av den treåriga utbildningen till 
högskoleingenjör inom byggteknik vid Linnéuniversitetet.  

3.5.3 Fel i utredningen 

Noggrannheten gällande energiberäkningen är det som kan orsaka mest fel i 
förslagshandlingarna. Med den korta tid som fanns till förfogande gavs inte några 
större möjligheter till att bygga upp en mer exakt energimodell, vilket kompenserats 
med kontroll med erfarna energikonsulter. 

Även felräkningar med hjälp av FEBY kan ha uppstått. Vilket gör att omräkningar kan 
bli aktuellt för att säkerställa resultatet i energiberäkningarna ytterligare.    
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4 Genomförande 

4.1 Mätinstrument 

”VIP+” används som mätinstrument för energiförbrukningen då det är ett väletablerat 
program på marknaden. Beräkningsprogrammet ”energihuskalkyl” används vid 
beräkning av effektbehov då detta program bygger på de krav byggnaden ska uppfylla 
enligt ”FEBY” och att programmet är lättillgängligt på Internet. Övriga mätinstrument 
att använda är att vid produktjämförelse se på de specifika energivärdena och i största 
utsträckning göra val utefter dessa. 

4.2 Undersökning 

Som finns beskrivet i metodval så skedde genomförandet efter och i ordningsföljd 
enligt Kyotopyramiden. Genomförandet startades således med en undersökning av hur 
byggnaden kan bli så energisnål som möjligt med avseende på uppvärmning. I 
anslutning till denna undersökning följde att se hur man kan minimera fastighets- och 
hushållsel. I de kommande energiberäkningar genomfördes en solanalys för att få en 
uppfattning om hur solen rör sig över tomten för att kunna utnyttja solenergin 
optimalt.  

Efter de grundläggande förberedelserna gällde det att ta reda på vilka faktorer som 
påverkar energieffektiviteten och var energiförlusterna finns i en byggnad. Detta 
gjordes samtidigt som bearbetning av hur den aktuella platsen var beskaffad, belägen 
och vad som fanns för anslutningsmöjligheter. När dessa delar var undersökta fortsatte 
genomförandet med att ta reda på vilka energikällor som skulle användas. Med dessa 
undersökningar till grund, fanns ett bra underlag för att utforma byggnaden. 

4.2.1 Förberedande mässbesök 

Hela genomförandet startade med besök på Nordbygg, vilket var en stor byggmässa i 
Älvsjö med en stor mängd olika utställare som har sin verksamhet riktad till 
byggmarknaden. Här fanns mycket inspiration och fakta om vilken installationsteknik 
som finns och också vad det finns för nyheter på marknaden m.m. 

4.2.2 Tomtrekognosering 

För att skapa sig en bra förutsättning att jobba med utformningen av byggnaden 
genomfördes fotografering av området och kvarteren runt den aktuella tomten. Ett 
studiebesök genomfördes också på grannfastigheten som innehas av samma ägare som 
den aktuella fastigheten.  
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Efter studiebesöket och samtal med produktionschef Thomas Leijon, Skanska Sverige 
AB och projektledare Gustafsson, gavs en bild av vad som kan tänkas efterfrågas av 
beställaren och också vad denne hade för krav och syn både på miljö, energi och 
utformning. De skulle uppnå platinacertifiering enligt LEED.   

En stor del av tiden har också gått åt till att studera den nu gällande detaljplanen för 
tomten och kvarteret och som nämnts ovan har vissa avsteg gjorts från denna. Med 
detaljplanen som erhållits från samhällsbyggnadskontoret i Kalmar framgår också vilka 
vädersträck som tomten ligger i. Detta för att finna hur solens instrålning sker på 
tomten.  

4.2.3 Klimatskal 

Även här fanns mycket att hämta från utställarna på Nordbygg, men även från 
studiebesöket på grannfastigheten och samtal med brandingenjör, Håkan Sanglén, 
Brand & Riskanalys. Samtal med brandingenjören gav bland annat att krav på 
brandvägg finns om byggnation sker närmare än 4 meter från annan byggnad och svar 
på frågor kring utrymningsvägar. 

Produktionschefen Leijon på grannfastigheten berättade att de har använt betong som 
stommaterial för att få tyngd i byggnaden, golvnivå i källaren ligger under 
grundvattennivå och man vill inte riskera att byggnaden ”flyter upp” därav valet av 
tungt material. Även den aktuella tomten ska bebyggas med källare innehållande 
parkering så här kommer man också hamna under grundvattennivå.  

Att god arkitektur och energihushållning går att kombinera och hör ihop finns 
beskrivet redan på tidigt 90-tal i Hus och hälsa (Johnson, Kronvall, Lindvall, Wallin 
och Weiss Lindencrona, 1990). I denna referens står beskrivet bland annat att 
byggnadens form, gestaltning och hur man placerar byggnaden påverkar 
energihushållningen. Det som enligt författarna har störst inverkan är solinstrålning 
genom fönster samt vindskyddet. De skriver också vidare att detta ska kunna ske utan 
att produktionskostnaderna behöver ökas nämnvärt. 

I samma skrift gör de gällande att för att energihushållning ska vara möjlig måste 
byggnaden vara välisolerad och tät. Täthetskrav finns idag i både ”FEBY” och i 
”BBR”. 

Att tätheten har stor betydelse vill även Anders Kyrkander, Passivhuscentrum göra 
gällande. På seminariet ”Energieffektiva byggnader” 2010-04-29 i Malmö visade han 
beräkningar på en enfamiljsvilla med olika lufttätheter och här framkom tydligt att 
tätheten har stor betydelse i effektberäkningen. Ett tätare hus ger lägre effektbehov. 

Vid byggande i trä sker tätning vanligtvis med åldringsbeständig plastfolie. Vid 
byggande i betong är betongen i sig så tät att någon plastfolie ej behövs. Tätning 
behöver dock ske vid genomföringar och fönster. Tätskiktet ska vara placerat på den 
varma sidan. 

Isolering är en annan del som är av stor vikt i klimatskalet. Det finns flera olika typer 
exempelvis cellplast, mineralull och stenull (www.isover.se, 2010-05-01). 
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Ovan nämndes kort om solinstrålning och fönster. Fönster har stor betydelse både ur 
värme- och utformningssynpunkt. I Hus och hälsa beskrivs hur solinstrålning kan göra 
nytta, men det finns också ett behov av att skärma av solen då det inte behövs någon 
tilläggsvärme. (Johnson, Kronvall, Lindvall, Wallin och Weiss Lindencrona, 1990). 
Detta för att inte få övertemperaturer och behöva vädra eller kyla för mycket. Ett sätt 
att undvika solinstrålning är solskydd i form av solskyddsglas, persienner, markiser 
eller fasta solavskärmningar. Ett solskydd kan innebära att en kylanläggning med lägre 
effekt kan installeras, att driftskostnaderna blir lägre och att en behagligare arbetsmiljö 
uppnås m.m. Solskydd i Arkitekturen (Helena Bülow-Hübe, Marja Lundgren, 2005). I 
FEBY finns krav på att fönster ska hålla ett U-värde på max 0,9 W/m2K. Värme ska 
stråla in genom fönstret när det behövs, solinstrålning skärmas av under varma 
årstiden och så lite som möjligt ska transmitteras ut under den kalla tiden på året.  

Köldbryggor är något som kan försämra klimatskalet med upp till 30%. Köldbryggor 
finns mellan golv och vägg, i hörnor, vinklar och runt fönster m.m. En köldbrygga är 
ett ställe i byggnaden där konstruktionen gör att värme lättare kan transmitteras ut. I 
en hörna finns oftast fler reglar än i en plan regelvägg med isolering . Reglar leder 
värme bättre än isolering och då är hörnan sämre ur värmesynpunkt  
(www.isover.se, 2010-05-01).  

4.2.4 Energiförluster i byggnaden 

Energiförluster i byggnaden delas upp i fem olika delar i energiprogrammet VIP+. 
Dessa är:  

Transmission värme leds ut via väggar, golv och fönster. Med andra ord 
genom klimatskalet 

Luftläckage Ett visst luftläckage sker genom otätheter 

Ventilation Viss värme ur frånluften går ej att återvinna och försvinner 
med avluften 

Spillvatten Varmvattnet som använts håller en högre temperatur när det 
lämnar byggnaden än när det tillfördes varmvattenberedaren 

Passiv kyla Värme som försvinner genom vädring 

4.2.5 Energiförbrukning i byggnaden 

4.2.5.1 Varmvatten 

Vid beräkning av varmvattenförbrukning i ett passivhus används enligt FEBY 
18m3/person och år. Denna förbrukning får minskas till ca 12m3/person och år om 
förbrukningsmätning sker per bostad samtidigt som snålspolande armaturer är 
installerade.  Antalet personer i byggnaden beräknas precis som vid hushållsel och 
personvärme till BOA/41, (BOA=Bostadsarea) 
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4.2.5.2 Uppvärmning 

Uppvärmning i en byggnad kan ske på ett flertal sätt. Det kan exempelvis ske via 
radiatorer eller luftburen värme. I de passivhus som byggts har det varit vanligast med 
luftburen värme, detta av ekonomiska skäl för att slippa kostnaden för 
radiatorsystemet. Vid undersökningar med de boende i Östra Lambhov i Linköping 
har flertalet av de tillfrågade upplevt att de har torr luft inomhus samt att de saknat 
möjlighet att reglera temperaturen mellan rummen. Undersökning utförd av Wiktoria 
Glad, Fil. Dr. teknik och social förändring, Linköpings Universitet. Undersökningen 
publiceras senare i år. Med ett radiatorsystem har man möjlighet till reglering och den 
tilluft som tillförs rummet håller en lägre temperatur och därmed en högre relativ 
fuktighet. Det har också förekommit diskussion mellan att installera 
ventilationsaggregat i varje lägenhet eller om man ska installera ett gemensamt. Här har 
undersökningar visat att vissa boende med lägenhetsaggregat har upplevt lägenheten 
som kall. Detta kan, enligt Anders Kyrkander, Passivhuscentrum, bero på att de är så 
få personer i en stor lägenhet att vid dimensionering byggde beräkningarna på större 
spillenergi och personvärme. Att installera ett gemensamt aggregat kan minska denna 
upplevelse då den totala mängden spillvärme och personvärme i byggnaden återvinns 
och fördelas ut i tilluften. En annan fördel med ett gemensamt aggregat är att det 
enligt både Boel Holmstedt, Bengt Dahlgrens AB och Martin Jorlöv, Skanska Sverige 
AB sker en professionell övervakning av anläggningen och filterbyte som ska ske 
minst två ggr per år görs på ett ställe istället för i varje lägenhet. Vid lägenhetsaggregat 
ligger ansvaret att byta filter på lägenhetsinnehavaren. 

4.2.5.3 Hushållsel 

Hushållselen utgör en stor del i den total förbrukning och är enligt FEBY av störst 
vikt att man försöker minska denna för att minimera den totala energiförbrukningen. 
Man bör enligt FEBY välja vitvaror med energimärkning A+++. Förbrukning av 
hushållsel beräknas inte med i den totala förbrukningen vid effekt och energiberäkning 
enligt FEBY. 

4.2.5.4 Fastighetsel 

Denna del av elförbrukningen är belysning i trapphus, el till fläktar m.m. 
Fastighetselen ska ingå i energiberäkningarna. FEBY 

4.2.6 Inläsning FEBY 

Som nämnts ovan är FEBY den organisation som fått i uppdrag av energimyndigheten 
att ta fram kriterier och krav för passivhus i Sverige. Det dokument som tagits fram är 
FEBY-Kravspecifikation för Passivhus, Version 2009. I denna finns de krav som ställs 
för att få byggnaden projekterad och/eller verifierad som passivhus enligt FEBY. 
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4.2.7 Planlösning och utvändig utformning  

De huvudprinciper som följts vid utformning är: 

– Genomgående lägenheter där ljus kommer in från minst två vädersträck 

Detta för att behålla en god ljusmiljö när man minskar fönsterarean, 
minskning sker för att få ett lägre Umedel-värde. 

– Solinstrålning 

Optimera solinstrålningen så att så lite kyla som möjligt behövs men 
samtidigt utnyttja den gratisenergi som solen ger då värmebehov föreligger. 

– Öppna balkonger 

– Tillträde till balkonger ska ske från ett gemensamt utrymme (kök eller vardagsrum) 

Båda ovanstående kriterier har tagits upp som positivt för en bostad i 
Skanskas Bostadspanel. www.skanska.se, pressmeddelande 2010-04-29 

– Blandning av olika lägenhetsstorlekar 

Detta för att passa flera kategorier av människor. 

– Ett trapphus 

 Spara yta och energi då endast en hiss och trapp behöver installeras. 

– Vindfång 

 För att inte få in den kalla utomhusluften vintertid direkt in i lokalerna. 

– Två badrum i de större lägenheterna 

– Tvättmaskin ska finnas i lägenheten 

För att energiförbrukningen ska mätas på respektive lägenhet och  
fastighetselen ska minimeras. 

– Tillgänglighet enligt normalnivå i SS 91 42 21-22:2006 

– Detaljplan 

 Hänsyn tas till läget och de intilliggande byggnaderna 

– BBR 16, 2008 

Hänsyn till regelverket med avseende på bland annat fönsterareor och 
solinstrålning m.m. 
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4.2.8 Externa energikällor 

4.2.8.1 Solenergi 

Solceller och solfångare för generering av energi är något som presterades flitigt på 
Nordbyggmässa och något som kommer att användas på byggnaden som presenteras i 
denna rapport.  

För att se vidare på vad solen som energikälla kan ge så finns det tre olika sätt solen 
kan ge energi till byggnader. 

Passiv värme Solinstrålning via fönster som uppvärmning 

Aktiv värme   Solfångare, här värms vatten och luft upp i en panel för att 
användas till uppvärmning och tappvarmvatten. 

Elproduktion Solcell som genererar el 

Energin som solen genererar till vår jord är mellan 5000 och 10000 gånger så mycket 
som vår totala energiförbrukning sett ur ett globalt perspektiv. I Sverige räknar man 
med att effektuttaget från solen är max ca 400W/kvm. (Allt annat än olja, Per 
Forsling, 2008).  

Solfångarpaneler är en enkel konstruktion där vattnen eller luft värms av solen för att 
sedan värma radiatorvatten och/eller tappvarmvattnet. Beräknad livslängd är ca 20 år 
och återbetalningstiden 10 år. För att klara varmvattenbehovet under sommarhalvåret 
behövs mellan 4-8 kvm solfångare för en normal villa. Det behövs också en 
ackumulatortank för att lagra värmen, då solfångare naturligt bara ger värme under 
dagtid. Vissa ingående produkter vid tillverkningen av en solfångare kräver mycket 
energi, exempelvis aluminium. Energiutbytet är dock stort och energiåterbetalningen 
för tillverkningen är ca 1 år (Miljöfysik, Mats Areskoug, 2006). 

Fördelar med solceller är att det blir inga utsläpp under dess livstid i bruk och anses 
som en säker och hållbar produkt. De flesta solceller bygger på kisel och det finns i 
stora mängder på vår jord (Mats Areskoug, 2006). 

Solceller har dock vissa nackdelar bland annat är verkningsgraden låg, de bättre ligger 
på ca. 15% av den instrålade energin från solen, energikrävande tillverkning samt att 
det är en dyr produkt. Verkningsgraden behöver ej vara något problem om man tar 
med i beräkningarna att den instrålade energin är gratis. Då har man alltid ett positivt 
utbyte. För att tillverka en solcell krävs mycket energi men den energin är återbetald på 
ca 3år. Produkten är fortfarande dyr ca 3 till 10 gånger dyrare än en konkurrerande 
elproducent. (Mats Areskoug, 2006). För att råda bot på prisfrågan och se till att 
fastighetsägare investerar i solceller och generera sin egna el har regeringen för tillfället 
ett bidragssystem som kan täcka upp till 60% av investeringskostnaden. 
(www.energimyndigheten.se 2010-05-17). 

Solenergi som genereras på byggnaden får räknas av i den köpta energin till byggnaden 
vid beräkningar enlig ”BBR” och ”FEBY”. 

Utöver de tre sätt att ta tillvara solenergin på som nämndes ovan så finns det också 
luftburen solvärme via fasader och tak som företaget Soltech Energy utvecklat. I deras 
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system absorberas solinstrålningen på en svart duk och värmer upp luft i en spalt som 
sedan leds ner till en värmeväxlare som överför värmen till vatten för att sedan lagras i 
ackumulatortank och användas både till tappvarmvatten och uppvärmning. Detta 
system är ännu ej bidragsgodkänt men provning vid Statens Provningsanstalt ska ske 
under den närmaste tiden (www.soltechenergy.com 2010-04-28 och samtal med Lars 
Brunlöf, Soltech Energy AB). 

4.2.8.2 Fjärrvärme 

På tomten finns möjlighet att ansluta till det kommunala fjärrvärmenätet. Fjärrvärme 
är en miljövänlig energikälla och det mesta av det producerade varmvattnet värms med 
hjälp av biobränslen. Det är vidare både bekvämt, leveranssäkert och tar liten 
installationsplats i byggnaden. Det varma vattnet som levereras till byggnaden växlas 
över till byggnadens radiatorvatten och/eller vatten att värma tilluften. Det växlas 
också över att värma tappvarmvattnet (www.kalmarenergi.se 2010-05-10). 

4.2.8.3 Övriga 

Det finns förutom de ovannämnda också energi att utvinna ur luft, vatten och berg via 
värmepumpar. Vinden kan också vara en energikälla. Dessa är dock inte aktuella i detta 
projekt och vidareutvecklas ej. 

4.2.9 Interna energikällor 

4.2.9.1 Personvärme 

Människor avger energi till omgivningen. I passivhus är denna energi en stor del i 
uppvärmningen. Enligt FEBY får man i energiberäkningarna tillgodoräkna sig 
47W/person i genomsnitt per dygn.  

4.2.9.2 Spillvärme från apparater 

Även den värme som hushållsapparater ger ifrån sig som spillvärme får man 
tillgodoräkna sig som en del i uppvärmningen. Vid beräkning av energianvändning i ett 
flerbostadshus enligt FEBY används 85% värdena 1040 kWh/(år, hushåll) och 
300kWh/(år,person). Dessa gäller som schablonvärden då evakuering av matos sker 
till FTX-aggregatet.  

Både vid personvärme och hushållsel beräknas antalet personer enligt FEBY till 
BOA/41 

4.2.9.3 Återvinning av energi 

Luftväxling måste ske i en byggnad för att uppnå en god inomhusmiljö, kraven på 
luftväxling återfinns i BBR. En energieffektiv byggnad behöver, som har nämnts 
tidigare, vara mycket tät i sitt klimatskal och då är det viktigt med en mycket väl 
fungerande ventilationsanläggning. När luftväxling sker är rådet enligt FEBY, vad 
beträffar passivhus, att förlusterna genom ventilationssystemet högst ska uppgå till 
30%. Med andra ord måste den tillförda nya luften förvärmas med den bortförda 
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frånluften. Ett annat råd är att SFP-värdet, den specifika fläkteffekten, ej ska överstiga 
1,5 kW/(m3/s). Dessa aggregat som återvinner värmen i frånluften till tilluften kallas 
FTX-aggregat.  

4.2.10 Energi-/ effektberäkning 

Energiberäkningar kommer att ske i VIP+ som är ett databaserat beräkningsprogram 
för byggnader. I programmet registreras var byggnaden är belägen, vädersträck, höjd 
på byggnaden, hur vägg, tak och golv är uppbyggda, storlek på fönster m.m. Övriga 
indata som registreras är installationsteknik, exempelvis verkningsgrader och flöden på 
ventilation, förbrukning av varmvatten och interna värmelaster m.m. Med alla dessa 
indata får man ut en energiberäkning och bland annat visar energiförbrukning i 
kWh/m2 och år. Det redovisas också var energiförlusterna sker och hur mycket köpt 
energi det behövs till de olika förbrukningarna. Energiberäkningen återfinns som 
bilaga 1. 

Effektberäkning sker på www.energihuskalkyl.se. Denna kalkyl bygger på FEBY:s krav 
och råd och visar hur mycket installerad effekt som behövs för att klara värmebehovet 
vid dimensionerande utetemperatur. Den dimensionerande utetemperaturen bestäms 
utav det geografiska läget i landet, om byggnaden har lätt, halvtung eller tung stomme. 
I passivhus ska den installerade effekten understiga 10W/m2 enligt FEBY. 
Effektkalkylen återfinns som bilaga 2. 

4.3 Databehandling 

Alla de ovanstående studie-, mäss- och seminariebesöken, undersökningar i littertur 
och samtal med olika aktörer genomförs för att få en bra grund att stå på vid 
utformandet av byggnaden. De skulle också ge en förståelse och ett kunnande kring 
energihushållning och energieffektivt byggande. Ytterligare anledning till 
undersökningarna är att få en överblick över vad som finns att tillgå på marknaden i 
form av material installationsteknik m.m. 

Den viktigaste delen i själva utformandet är studerandet av närmiljön för att 
byggnaden ska passa in i sin omgivning. Att bara vandra i en stad kan ge upphov till 
mycket inspiration.  

Alla samtal, undersökningar och platsbesök har diskuterats och utvärderats i form av 
för- och nackdelar med exempelvis en produkt. Diskussioner har skett i gruppen och 
med branschfolk.  

I diskussionerna och utvärderingen har naturligtvis stor vikt lagts vid hur pass 
energieffektiv produkten är. Jämförelse med liknade produkter har skett. Vad kommer 
produkten att tillföra byggnaden? Osv. I resultatet kommer motivering av material 
och/eller metod att redovisas.  
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5. Resultat 

5.2 Resultatpresentation 

Resultatpresentationen delas upp sex delar: 

- Ingående byggnadsdelar 

- Installations- och energilösning 

- Planlösning 

- Utvändig utformning 

- Effekt- och energiförbrukning 

- Ekonomi 

5.2.1 Ingående byggnadsdelar 

De ingående byggnadsdelarna är av största vikt för att jobba med den första 
byggstenen i Kyotopyramiden, att minimera energiförbrukningen till uppvärmning. I 
nedanstående tabell finns de byggnadsdelar med sitt U-värde och en kort motivering 
till valet. 

    

Det räcker inte enbart med bra välisolerade byggnadsdelar utan produktionen måste 
också ske med mycket hög kvalitet. 

Byggnadsdel Uppbyggnad U-värde (W/m2K) Motivering 

Yttervägg Betong/cellplast 0,107 Ge tyngd, öka 
brandsäkerhet och 
täthet 

Fönster  0,8 Bra U-värde 

Dörrar Standard med glasparti 1,0 Bra U-värde 

Lutande tak Valsad plåt, 
Ramverkskonstruktion, 

0,079 Stilfullt, förberett för 
solenergilösning 

Platt tak & 
Terasstak 

Sedum 0,065 Utsatt för 
solstrålning, jämnare 
temperatur 

Tabell 1. Ingående byggnadsdelar med U-värden och motivering  
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5.2.2 Installations- och energilösning 

5.2.2.1 Externa energikällor  

Fjärrvärme installeras då detta finns i tomtgräns 

Byggnaden ansluten till befintliga elnätet för försörjning till fastighets- och hushållsel 

5.2.2.2 Uppvärmning 

Ett vattenfyllt radiatorsystem installeras i byggnaden för att de boende ska kunna 
justera temperaturen mellan rummen. Detta vatten värms av fjärrvärme och/eller 
solvärme. 

5.2.2.3 Tappvarmvatten 

Varmvatten värms upp av antingen fjärrvärmen och/eller solvärme 

5.2.2.4 Ventilation 

Installation av två separata ventilationsaggregat, en för bostadsdelen och en för 
lokaldelen. Aggregaten har ett SFP-värde under 1,5 kW/(m3/s) och en 
temperaturåtervinning på över 90%. (www.voltair.se. Produktblad VSEi 2010-05-17). 
Val av aggregat har skett med hänsyn till flöden och med hjälp av Calle Rosenqvist, 
Kraftkultur. Flöden i bostadsdelen är kontinuerliga och ligger runt 400 l/s. I lokalen 
varierar flödena och kör  minflöde, 50 l/s,  nattetid. Maxflöde i lokaldelen uppgår till 
1800 l/s. Kylaggregat kommer att installeras efter lokaldelsaggregatet. Inga 
eftervärmningsbatterier installeras utan tillskottsvärmen utöver spill- och personvärme 
sker med radiatorer. Detta för att minimera risken för torr luft. Aggregaten är  
plattvärmeväxlare där även matosevakuering passerar aggregatet. 

Aggregat:  Bostad VSEi-04 

Lokal VSEi-16 

5.2.2.5 Hiss 

40% energisnålare hiss än standard. Förbrukning vid 100.000 starter 2600 kWh enligt 
samtal med Christer Nilgård, Kone. I byggnaden ligger man under 100.000 starter per 
år men ovanstående förbrukning används i beräkningarna. 

Hiss: KONE Monospace, korgstorlek 1100 x 2100mm 
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5.2.2.6 Vitvaror  

Samtliga av energiklass A+++ 

5.2.2.7 Solenergi 

Solceller integrerat i de glasade balkongräcken för generering av el. (Schüco). Beräknas 
ge ca. 3 000-4 000 kWh/år med 57 m2 installerat. 

Luftburen solvärme på 50 m2 med ackumulatortank installerat skulle ge ett energiuttag 
på 17 000 kWh/år. All denna energi går ej att utnyttja eftersom majoriteten av energin 
tillkommer på sommarhalvåret då behovet av uppvärmning är mindre. Denna del kan 
ses som ett eventuellt tillägg. Den luftburna skulle om den installeras utgöras av 
glasfasad med bakomliggande svart absorbtionspapp enligt SolTech Energys system. 
Placeringen på byggnaden är på gården och på ”torndelen”. Den totala 
energiförbrukningen som presenteras under rubrik Effekt och energiberäkningar 
nedan sjunker vid installation av detta system. 

Taklutningen har valts till 42° vilket är en optimerad vinkel för solfångare/solceller om 
detta skulle vilja installeras. För att minimera skuggade ytor på taket har balkongerna 
till vindsvåningen dragits in i huset. 

5.2.3 Planlösning 

Planlösning har utformats enligt principerna under genomförandet och presenteras i 
bilagda ritningar, se ritningsförteckning i bilaga 3.  

Det blev en total boendeyta om 1020 kvm, 220 kvm lokalyta och 180 kvm förråd. 
Lägenheterna fördelas enligt följande: 

6st  4rok 94-110kvm 

5st  2rok 56-77kvm 

2st lokaler  90 resp. 130 kvm 

Alla lägenheter mot gården har balkong i söderläge. 

Det blev ett trapphus med hiss med tillträde till 3 eller 4 lägenheter per plan. 
Trapphuset ligger mitt i huset, hissen kommer att vara glasad och i toppen finns 
fönster som leder ner ljuset. Detta för att minska belysningsbehovet. 
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5.2.4 Utvändig utformning 

Den utvändiga utformningen med fasadritningar och sektioner presenteras i sin helhet 
i Illustrationer i bilaga 4 och på bilagda ritningar, se ritningsförteckning i bilaga 3.  

Formen på huset gav sig av kraven vid genomförandet av planlösningen. Byggnaden 
skapar två stycken rum inne på gården. Ett att användas för exempelvis en 
uteservering och det andra för de boende med bland annat cykelparkering och en liten 
lekplats. 

Den utvändiga gestaltningen ter sig som relativt traditionell ut mot gatan med lokaler i 
bottenplan med stora fönster. En gemensam ingång till lokalerna för att skapa ett 
vindfång. Taket mot gatan är ett traditionellt sadeltak med falsad plåt. Byggnaden är 
motbyggd mot angränsande Åhléns-huset för att minska ytan mot uteklimatet. 

Ut mot Fiskaregatan förses alla lägenheter med en fransk balkong för att få in mycket 
ljus och känna rymd. För att markera de franska balkongerna och för att takkuporna 
ska ingå i en helhet bekläs dessa med ett mörkare träslag och löper ner till lokaldelen. 
Bottenvåningen är klädd med svart slät sten, med en kraftig markering till 
lägenhetsdelen ovan. Knutarna får en något mindre markering men dock en 
markering. Våning två och tre är vitputsade medan ”energikuben” är markerad av 
svartputs som löper i linje ner mot bottenvåningen, se illustrationer i bilaga 4. Denna 
svarta putsen kan ersättas med Soltechs system och fasadmaterialet blir i de fallet glas. 

På innergården har den utvändiga utformningen ett mer modernt uttryck och överst 
placeras en gemensam terrass och en fristående lägenhet som har entré via en 
glasgång. Placeringen av denna med hänsyn till att få ner mycket ljus i ”cafégården"  

Formen har också haft som utgångspunkt att endast behöva ett trapphus och hiss, allt 
för att minska de gemensamma ytorna och spara energi. 

För att undvika övertemperatur i lägenheterna har stor hänsyn 
tagits till solavskärmning. Genom att ha överhängande 
balkonger skapas fasta solskydd och där fast solskydd saknas 
över fönster i söder, väster och österläge har utvändiga, 
automatiska persienner används. Dessa går ner när den 
invändiga temperaturen överstiger 24°C.  

Figur 3. Automatisk persienn från Schüco 
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5.2.5 Effekt- och energiberäkningar 

Den installerade effekten i byggnaden 
uppgår till 7,2 W/m2 och byggnaden 
ligger med detta värde under FEBY:s 
passivhuskrav på 10 W/m2. 
Resultatberäkningen finns i bilaga 2.  

Den beräknade energiförbrukningen i 
byggnaden uppgår till 39 kWh/m2 och 
med detta värde ligger byggnaden 
under FEBY:s krav på 50 kWh/m2 och 
år. Till dessa beräkningar har ingen 
lokalt producerad energi dragits ifrån.  

I ovanstående förbrukning ingår som 
beskrivits tidigare inte hushållselen. 
Lägger man till den ser fördelning av 
den köpta energin ut som i diagram 1. Utdrag ur beräkningsprogrammet återfinns i 
bilaga 1. 

5.2.6 Ekonomi 

Merkostnaden för byggnad ligger i att isoleringstjockleken ökat med 100-150 mm 
cellplast till totalt 300 mm. Denna extrakostnad ligger på ca 50 :-/m2 enl. Magnus 
Fridvall, Abetong 

Ytterligare merkostnader ligger i balkongräcke med solceller. Detta glas inklusive 
solcell ligger på ca. 5.000:-/m2 motsvarande utan solceller mellan ca. 2.000-3.000:-/m2 
För denna installation kan bidrag sökas på upp till 60%. 

Har valt ett av marknadens, för tillfället, mest effektiva ventilationsaggregat och 
merkostnaden beräknas till ca. 30.000-50.000 kr 

Övriga delar får anses vara enligt dagens standard och inga merkostnader beräknas för 
dessa delar med avseende på energieffektiviteten. 

Köpt energi (kWh/m2)

22

11

18 till uppvärmning

till tappvarmvatten

till hushållsel

Diagram 1. Diagram över byggnadens köpta 
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6. Diskussion 
Resultaten visar på en energieffektiv byggnad som uppfyller de krav som vi ville 
uppnå. Att det finns en kravspecifikation för att få fram energieffektiva byggnader är 
ett stort steg i rätt riktning enligt oss. Att det inte har funnits tidigare är beklagligt. Vi 
har visat att utan alltför avancerade metoder så går det att pressa ner 
energiförbrukningen rejält, samtidigt som man lyckas påverka brukarna av 
lägenheterna på ett positivt sätt, genom att använda sig av individuell mätning för att 
öka insikten och förståelsen för energiförbrukning och dess påverkan. Något som de 
boende efterlyste, enligt Wiktoria Glads utkommande rapport, var att de ville ha mer 
information om hur man lever i passivhus. Att företag som Länsförsäkringar går i 
täten för att driva på miljö och energieffektiviseringen av byggnader ser vi som ett 
måste för att kunna nå de mål som sats upp av EU-kommissionen. Som nämnt ovan 
uppnåddes FEBY:s krav utan några speciella ansträngningar, vilket vi tror är för att de 
inte är särskilt höga.  

Energin har varit i fokus, så en djupare analys med miljöaspekterna inräknade hade 
gett ytterligare en dimension. För precis som i tidigare nämnda certifieringar, så är 
energiaspekten bara en del utav helheten.  

För att utnyttja all den solenergin som utvinns från solfångarna så skulle man kunna 
släppa ut den överblivna värmen på fjärrvärmenätet.  

En djupare analys av solinstrålning och energiberäkningar i mer avancerade program 
skulle kunna ha gett bättre värden och en bättre utnyttjandegrad av gratis energin. En 
tanke att spinna vidare på till en eventuell uppföljning.  

En eventuell ihopbyggnad med grannhuset skulle kunna ligga i ett framtida intresse 
om man vill skapa en galleria. Om förråden på bottenvåningen flyttas till källaren kan 
här bli en gång med butik eller restaurang som fortsätter in i ”Åhlénshuset”.  

Framtiden kanske inte måste innebära att varje fastighet har sin ”gröna elförsörjning” 
på sin tomt. Vi har ett väl utbyggt elnät i Sverige och det kanske är bättre att bygga 
stora solparker där solen skiner mest, som exempelvis vid Ölands södra udde.  

Om några år kanske gratisenergin från sol, vind och vatten kommer vara så pass 
effektiv att det blir mycket olönsamt att bygga väggar som är en halvmeter tjocka. 
Detta gör i sig att produktionskostnaderna kommer att sjunka.  

En annan aspekt kan vara att inte lita till de lokalgenererade energikällorna heller utan 
göra byggnaden extremt energisnål. Detta för att vi inte vet kostnadsutvecklingen på 
exempelvis solceller. I dag har vi att starkt subventionerat system som förhoppningsvis 
gör att både utvecklings- och produktkostnader minkar. Om de inte leder till detta och 
man har en byggnad som byggt på mycket solenergi kanske man står om några år och 
behöver investera stora summor i ny solenergiteknik eller behöver köpa in mycket 
extern energi för uppvärmning. Därav känns det motiverat att verkligen bygga en 
riktigt energieffektiv byggnad. 

Avslutningsvis efter att ha fördjupat sig inom detta område, i nästan tio veckor, och 
fått en inblick i vilken djungel det är med alla begrepp och certifieringar. Känns det 
viktigt att lyfta fram att det viktigaste är att man gör ett aktivt val. Innan miljö och 
energicertifiering fanns så tyckte man att de räckte med BBR:s krav. Men enligt oss är 
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de undermåttliga. Att däremot göra ett val, för att ligga i framkant och driva 
utvecklingen framåt samtidigt som det gynnar en större helhet, är något som alla måste 
ta till sig.  
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7. Slutsatser 

Vårt förslag på en välisolerad byggnad med bra U-värden på samtliga ingående delar 
gör att man når en energieffektiv byggnad utan att nyttja lokalt genererad energi.  

Utformningen är modern och passar in i Kalmars stadsmiljö med både viss del 
traditionell form och en del i mer modern tappning.  

Gott samband mellan estetik och energieffektivisering har uppnåtts.  

Merkostnaden för produktion är marginell och denna har man förmodligen sparat in 
snabbt i förvaltningsskedet.   
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Effektberäkning från www.energihuskalkyl.se 
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 Förslagsritningar 
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Zonberäkning
Indatafil zon 1 Byggdelstyp Area

m²
Indatafil zon 2

J:\Exjobb\VIP+\bostad 0512.VIP lokal-bostad 400.0 J:\Exjobb\VIP+\lokal0512.VIP

RESULTAT

Detaljerat Resultat

Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             

   (23)  (24)  (21)  (28)  (  )  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)

 Trans-
mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Kyla Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 6614 436 11072 1456 0 113 8531 0 146 0 1159 2269 6465 905

Mån 2 5913 389 9887 1314 0 196 7611 0 131 0 1040 2039 5692 809

Mån 3 5617 314 9543 1455 0 448 7270 0 146 0 1153 2260 4838 822

Mån 4 4214 210 7740 1407 0 1747 5513 0 141 0 1108 2173 2329 654

Mån 5 2855 98 5646 1456 1 2551 2534 0 146 0 1159 2269 1322 594

Mån 6 2016 46 4071 1408 1033 2472 923 0 141 0 1114 2183 1267 847

Mån 7 1652 37 3547 1454 2515 2751 489 0 145 0 1147 2250 1309 1161

Mån 8 2070 45 3974 1456 1278 1989 736 0 146 0 1159 2269 1311 929

Mån 9 2696 64 4700 1406 14 1003 1952 0 141 0 1102 2164 1266 575

Mån 10 3743 122 6251 1456 0 289 4443 0 146 0 1159 2269 2490 702

Mån 11 4950 239 8271 1409 0 150 6243 0 141 0 1120 2192 4197 775

Mån 12 6168 380 10280 1453 0 94 7895 0 145 0 1141 2241 5906 876

Summa 48506 2380 84982 17130 4840 13804 54141 0 1713 0 13562 26578 38391 9650

Nyckeltal
 Aktuellt hus

Aktuell drift
 

Inre värmekapacitet 162.27  [Wh/m²°C]

Yttre värmekapacitet 88.14  [Wh/m²°C]

Medeltemperatur 21.72  [°C]

Medelvärde ventilation 515.87  [l/s]

Processenergi medel 2.30  [W/m²]

Personvärme medel 1.07  [W/m²]

Omslutningsarea 2321.00  [m²]

Luftläckage vid 50 Pa 550.37  [l/s]

Invändigt tryck medel -6.2  [Pa]

Specifik fläkteffekt 1.$  [kW/(m³/s)]

Total golvarea 1450.00  [m²]

Omslutnings-/Golv-area 1.60  

Avvikelse krav lägsta rumstemp 0.00 °C 

Jämförelse mot krav enligt BBR
    Aktuellt hus

aktuell drift
Tillåtet värde    

Jämförelse mot BBR 16             

U-värde     0.194 0.555 W/m²K

Energianvändning     39 107 kWh/m²

Atemp: 1450.0 m²         

Verksamhetstyp:Ej Bostad / Bostad         

1 ( 4 )
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Energibalans
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

Avgiven energi   

(23)Transmission 48506 33.45

(24)Luftläckage 2380 1.64

(21)Ventilation 84982 58.61

(28)Spillvatten 17130 11.81

(22)Passiv kyla 1041 0.72

(17)Kondensorkyla 3800 2.62

   

Tillförd energi   

(27)Solenergi genom fönster 13804 9.52

(20)Återvinning ventilation 54141 37.34

(29)Återvinning till tappvarmvatten 1713 1.18

(19)Återvinning värmepump 0 0.00

(18)Solfångare 0 0.00

(45)Processenergi till rum 26578 18.33

(25)Personvärme 13562 9.35

(34)Elförsörjning 9650 6.66

(33)Värmeförsörjning 38391 26.48

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 38391 26.48  (4)Ventilationsaggregat 0 0.00

(1)Ventilationsaggregat 35 0.02  (5)Värmesystem 0 0.00

(2)Värmesystem 22938 15.82  (6)Tappvarmvatten 0 0.00

(3)Tappvarmvatten 15417 10.63     

    (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00

(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 2612 1.80  (7)Ventilationsaggregat 0 0.00

(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00  (8)Värmesystem 0 0.00

(49)Kylning i rumsluft 2612 1.80  (9)Tappvarmvatten 0 0.00

       

(34)ELFÖRSÖRJNING 9650 6.66  (26)PROCESSENERGI 29222 20.15

(35)Värmepump 0 0.00  (40)Verksamhetsenergi rumsluft 23474 16.19

(14)Tilluftsfläktar 3347 2.31  (41)Verksamhetsenergi extern 0 0.00

(13)Frånluftsfläktar 3615 2.49  (39)Fastighetsenergi rumsluft 3104 2.14

(15)Cirk.pump värme 1500 1.03  (46)Fastighetsenergi extern 2644 1.82

(10)Cirk.pump solf. 0 0.00     

(12)Cirk.pump kyla 131 0.09  (42)VENTILATIONSAGGREGAT 61138 42.16

(11)Kylmaskin komfortkyla 1057 0.73  (43)VÄRMESYSTEM 24439 16.85

    (44)TAPPVARMVATTEN 17130 11.81

(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00  

Projektanpassad rapport
Benämning på sammanställning Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

Benämning på sammanställning Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

Köpt energi till uppvärmning 31436 21.68  Köpt energi till hushållsel 26578 18.33

Köpt energi till tappvarmvatten 15417 10.63  
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Projektanpassad rapport, Specifikation
Köpt energi till uppvärmning=
+1.000 x (1) Värmeförsörjning ventilation
+1.000 x (2) Värmeförsörjning värmesystem
+1.000 x (32) El till värmepump för ventilation
+1.000 x (31) El till värmepump för uppv. rum
+1.000 x (10) El cirkpump solfångare
+1.000 x (15) El cirkpump värmesystem
+1.000 x (13) El till frånluftsfläktar
+1.000 x (14) El till tilluftsfläktar

Köpt energi till tappvarmvatten=
+1.000 x (3) Värmeförsörjning tappvarmvatten
+1.000 x (30) El till värmepump för TVV

Köpt energi till hushållsel=
+1.000 x (45) Processenergi rumsluft

Tillförd energi

Sol genom fönster (9%)
Återvinning ventilation (34%)
Återvinning värmepump (0%)
Återvinning till tappvv (1%)
Återvinning solfångare (0%)
Processenergi rumsluft (17%)
Personvärme (9%)
Elförsörjning (6%)
Värmeförsörjning (24%)

Avgiven energi

Transmission (31%)
Luftläckage (2%)
Ventilation (54%)
Spillvatten (11%)
Kondensorkyla (2%)
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Energibalans - Diagram

0.0

Avgiven energi per  Månad

Tillförd energi per  Månad
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

19578.59

19588.23

Transmission
Luftläckage
Ventilation
Spillvatten
Kondensorkyla

Sol genom fönster
Återvinning ventilation
Återvinning värmepump
Återvinning till tappvv
Återvinning solfångare
Processenergi rumsluft
Personvärme
Elförsörjning
Värmeförsörjning
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Effektbehov - värme
Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Kalmar

Dimensionerande utetemperatur -8,5 °C

Marktemperatur, dimensionerade 2,2 °C

Rumstemperatur 20 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Halvtung

Boarea BOA 1050 m2

Lokalarea LOA 400 m2

Atemp 1450 m2

Agarage 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

1.a Lätt yttervägg 0 0 28,5 = 0

1.b Tung yttervägg 1060 0,11 28,5 = 3323

2. Ytterdörr 11 1 28,5 = 314

3. Tak mot uteluft 550 0,1 28,5 = 1568

4.a Golv mot platta på mark 400 0,16 17,8 = 1139

4.b Golv mot lätt markkonstruktion 0 0 17,8 = 0

5. Vägg mot mark 0 0 17,8 = 0

6. Köldbryggor 1 30 28,5 = 855

7. Fönster 185 0,8 28,5 = 4218

8. Glasade altandörrar 11 0,8 28,5 = 251

9. Terasstak 0 0 28,5 = 0

10. balkonggolv 13 0,11 28,5 = 40,755

Aom 2231 m2 Summa 11708

Köldbryggor Längd L Y L*Y

m W/(mK) W/K

1. Bottenbjälkslag 0 0 0

2. Fönster och dörrar 0 0 0

3. Mellanbjälkslag 0 0 0

4. Balkonginfästningar 0 0 0

5. Takfot 0 0 0

6. Ytter- och innerhörn 0 0 0

Summa 30

Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 7 %
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Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 38 27 88 32 185

Glasade dörrar (m2) 2 4 5 0 11

Fönsterandel (inkl. dörr) 13,5 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 850 (l/s)

Vindskyddskoefficient, e 0,01

Vindskyddskoefficient, f 20

Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,15 l/s, m2

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 100 (% av Vex)

Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 85 %

Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0,26 W/(mK)

Längd uteluftkanal 10 m

Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0,26 W/(mK)

Längd avluftkanal 10 m

Avfrostningstid vid DUT 0 (minuter per timme)

Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 0 % heff

Resultat effekt
Infiltration 3,3 l/s

Systemverkningsgrad 85 % heff

Värmeväxlat luftflöde 850

Oväxlat luftflöde 0

Summa förlustflöden Vf 134,5 l/s

Effektbehov ventilation 4601 Watt

Värmetillskott - internlast PI -5800 Watt

Specifikt Värmeeffektbehov (PH / Atemp) 7,2 Watt / m2

Tilluftstemp. utan eftervärme, Jsupply,min 15,6 °C

Värmeeffekt via tilluften om max Ttemp 52 C 37126 Watt

Specifik möjlig eftervärmareffekt 25,6 Watt / m2
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