
  
 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbetet i 

 

 
Den teoretiska energiåtgången: två 

energiberäkningar av Blåsbälgen 
The theoretical energy consumption: two energy 

calculations of Blåsbälgen.  
 

 

 

 

 

 

 

Författare: David Sällström, André Persson 

Handledare företag Sebastian Wiberg, VVS-Byrån i 

Växjö AB 

Handledare LNU Boel Holmstedt 

Examinator, LNU Johan Vessby 

Termin: VT13 15 hp  

 

Ämne/kurskod 2BY03E 



  
 

II 

 

Sammanfattning 

 

Blåsbälgen ligger på Teleborg, i Växjö. Det byggdes år 2010 åt Växjöhem AB och är 

byggt som ett lågenergihus. Byggnadens energikrav låg vid uppstartandet av 

projektet på 75 kWh/m2 och år. Den första teoretiska energiförbrukningen 

beräknades till 61 kWh/m2 och år och utfördes av en konsult åt VVS-Byrån i Växjö 

AB. 

Syftet med vårt arbete är att visa hur en noggrannare energiberäkning påverkar 

slutgiltig utdata i jämförelse med den tidigare beräkningen, i vårt fall med hjälp av 

programmet VIP-Energy. Detta gör vi med hjälp av två olika fall. I Fall 1 inkluderar 

vi köldbryggor som ett 20 % påslag av klimatskalets area och i Fall 2 räknas 

köldbryggor genom 2D-modellering. Arbetet skall även hjälpa VVS-Byrån i Växjö 

AB med att bedöma om det är motiverat att utföra noggrannare beräkningar för att 

om möjligen få en mindre differens mellan uppmätt och beräknad energianvändning. 

Detta med anledning av att VVS-Byrån i Växjö ibland använder sig utav en 

schablonmetod som ger ett 20 % påslag och därmed vill ha en mer noggrann 

diskussion och analys kring detta område. 

Genom att samla in olika arkitekt- och konstruktionsritningar har vi konstruerat ett 

klimatskal i VIP-Energy. Indata av byggnadens installationer, såsom fläktar, har 

tillhandahållits och även använts i programmet. Vi har även använt oss av 

rekommendationer från Boverkets byggregler, Svebyprogrammet samt SMHI för att 

få fram ytterligare generell indata. 

Resultaten visar att extern fastighetsenergi, tappvarmvatten och den procentandel 

energi som kan tillgodoräknas utav verksamhetsenergi till rumsluft har störst 

inverkan på energiåtgången. Dessa tre poster påverkar slutresultatet med 24,3 

kWh/m2 och år, där den procentandel energi som kan tillgodoräknas utav 

verksamhetsenergin upptar störst del, i detta fall 14 kWh/m2 och år. Vad gäller de 

noggrannare beräkningarna visar våra resultat att Fall 1 ger en värmeförsörjning på 

64,4 kWh/m2 och elförsörjning på 13,1 kWh/m2. Den totala energianvändningen blir 

.därmed 77,5 kWh/m2 och år. Fall 2 visar att värmeförsörjningen uppgår till 67,0 

kWh/m2 och år, samtidigt som elförsörjningen uppgår till 13,1 kWh/m2 och år. För 

fall 2 blir den totala energianvändningen 80,1 kWh/m2 och år. Uppmätt värde från 

Växjöhem AB visar att värmeförsörjningen uppgår till 66,943 kWh/m2 och år samt 

att elförsörjningen uppgår till 15,041 kWh/m2 och år vilket leder till att den totala 

energianvändningen blir 81,984 kWh/m2 och år. Detta visar att Fall 2, med 2D-

modellerade köldbryggor, hamnar närmast det uppmätta resultatet. 
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Summary 

 

Blåsbälgen is placed on Teleborg, Växjö, and was built in 2010 under the overseeing 

of Växjöhem AB as a low energy-house. The building’s energy requirements had a 

value of 75 kW/m2 per year at the very beginning of the project. The theoretical 

energy consumption was first calculated to 61 kWh/m2 per year and was done by a 

consult for the cost of VVS-Byrån in Växjö AB.  

The purpose of this bachelor thesis is to show how a more accurate energy 

calculation affects the definitive output compared to the earlier made calculation. In 

our case we are using the software VIP-Energy. These calculations are made with 

two different cases. Case 1 includes the thermal bridges as a 20 % increase of the 

building envelope while Case 2 is made by a two dimensional modeling of the 

thermal bridges. This bachelor thesis shall also serve as a substrate for VVS-Byrån in 

Växjö AB to see if it is justified to perform more accurate calculations to possibly get 

a smaller difference between the measured and calculated energy consumption.  

We have made a building envelope in VIP-Energy by using different kinds of 

architectural and constructional blueprints that we have gathered. We have also been 

provided with information about various installations in the building such as fans 

which have been used in the software as well. For other general input in the software 

we have been using recommendations from Boverkets byggregler, Svebyprogrammet 

and SMHI. 

The results show that activity energy to room air, external property energy and hot 

water have the greatest impact on the energy consumption. These three items affect 

the final result of 24.3 kWh/m2 per year, with business energy occupies the most part, 

in this case 14 kWh/m2 per year. As for the detailed calculations, our results show 

that Case 1 creates a heat supply of 64,4 kWh/m2 and an electricity supply of 13,1 

kWh/m2. The total usage of energy is therefore 77,5 kWh/m2 per year. Case 2 shows 

that the specific heat supply is 67,0 kWh/m2 per year, while electricity supply is 13,1 

kWh/m2 per year. That gives us a total usage of energy of 80,1 kWh/m2 and year. 

Measured values from Växjöhem AB show that the heat supply is 66.943 kWh/m2 

per year, and that the electricity supply amounts to 15,041 kWh/m2 per year, which 

means that the total energy is 81.984 kWh/m2 per year. This shows that Case 2, the 

2D modeled thermal bridges, ports closest to the measured result. 
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Abstract 

 

Arbetet är utfört åt VVS-Byrån i Växjö AB för att visa hur en mer noggrann 

energiberäkning påverkar den teoretiska energianvändningen jämfört med en tidigare 

gjord energiberäkning. 

Genom att samla ihop olika arkitekt- och konstruktionsritningar har vi med hjälp av 

programmet VIP-Energy konstruerat ett så sanningsenligt klimatskal som möjligt. 

Programmet har även bearbetat rekommenderad indata från Svebyprogrammet, 

Boverkets byggregler och SMHI, samt indata av olika byggnadsinstallationer. 

Resultatet visar att skillnader i verksamhetsenergi till rumsluft, externfastighetsenergi 

och tappvarmvatten har störst inverkan på energiåtgången. Beräkningarna visar också 

att det fall där köldbryggor är modellerade i 2D ger en teoretisk energiåtgång som 

liknar de uppmätta värdena mer än det fall då köldbryggorna läggs in som ett 20 % 

påslag gentemot ett första Um-värde. 

Nyckelord: 

BBR, Boverket, Elförsörjning, Energiberäkning, Energinorm, Fastighetsenergi, 

Klimatskal, Köldbryggor, Specifik energianvändning, Svebyprogrammet, 

Verksamhetsenergi, VIP-Energy, VVS-Byrån, Värmeförsörjning, 

Värmegenomgångstal 
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Förord 

 

Arbetet är utfört som ett avslutande moment i vår utbildning mot 

högskoleingenjörsexamen med inriktning mot byggteknik, under andra läsperioden, 

våren 2013 på Linnéuniversitetet, Växjö.  

Vi har utfört arbetet åt VVS Byrån i Växjö AB. 

Vi vill tacka Sebastian Wiberg på VVS-Byrån i Växjö AB som har varit vår 

handledare samt för att han har låtit oss anta detta projekt och för att han ständigt har 

varit tillgänglig för frågor och konsultation. 

Vi vill även rikta ett tack till Boel Holmstedt, Linnéuniversitetet, som bistått med råd 

och hjälp genom projektets gång. 

Ett tack riktas också till Pernilla Bing på Bengt Dahlgren AB som har hjälpt oss med 

frågor angående programmet VIP-Energy. 

Sist vill vi tacka de företag som har tagit sig tid att tillhandahålla oss den nödvändiga 

information vi behövt för att slutföra arbetet. De är: 

Växjöhem AB 

Max Frank AB 

VVS Byrån i Växjö AB   
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David Sällström, André Persson 

1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

Blåsbälgen byggdes 2010 åt Växjöhem AB och ligger på Teleborg, Växjö. 

Byggnaden är byggd som ett lågenergihus och kraven på 

energiförbrukningen låg vid uppstartandet av projektet på 75 kWh/m2 och 

år. Vid en första beräkning i VIP + 5,21, utförd av konsult som en första 

beräkning i projekteringsstadiet åt VVS-Byrån i Växjö AB, slutade den 

teoretiska energiförbrukningen på 61 kWh/m2 och år. 

Växjöhem höjer kontinuerligt kraven på låg energiförbrukning med ett 

tillägg för att produktionskostnaderna ej ska bli högre. Detta medförde att de 

var nöjda med den första gjorda beräkningen och emotsåg en uppföljning i 

ämnet för att se vad den verkliga driften skulle sluta på. (Fastighet och 

Bostadsrätt, 2010) 

Alla nya byggnader som upprättas måste klara av bestämda krav gällande 

funktion, hållbarhet, tillgänglighet samt energiåtgång. När Blåsbälgen 

byggdes gällde BBR 2009 - Regelsamling för byggande – Supplement 

februari 2009. För att uppfylla dessa krav beräknas de teoretiskt innan 

byggnationerna startas. Den teoretiska och praktiska energiåtgången skiljer 

sig olika mycket beroende på hur noggrant de är beräknade. Differensen 

mellan de båda kan bero på olika faktorer så som bedömandet av 

köldbryggor, skalets uppbyggnad, varmvattenåtgång, elförbrukning, 

solavskärmning, luftflöden, personvärme (Svebyprogrammet, 2012). 

Differenser mellan uppmätta värden och det teoretiskt beräknade resultatet 

ligger bl.a. i sättet köldbryggor är beräknade. Resultatet kommer möjligen 

även skilja sig åt, jämfört med de befintliga uppmätta data p.g.a. andra 

orsaker. Dessa skulle kunna vara, att vi inte tagit hänsyn till detaljer som 

medför antingen mindre eller större energiåtgång, exv. storleken på 

varmvattenanvändning. En ytterligare faktor som kan påverka resultatet är 

möjligen att vi har förbisett viss information i Svebyprogrammet och BBRs 

regelsamling för byggande.   

Även de teoretiska värden som fås ur en energiberäkning kan skilja sig åt 

markant då olika personer har olika syn på hur dessa ska göras. Detta ofta 

beroende på noggrannheten på indata för energiberäkningsprogrammen. 

Vilka avvägningar och bedömningar man gjort och vilka hänvisningar man 

följt kan även detta påverka det slutgiltiga resultatet. 

Studien görs åt VVS-Byrån som vill veta om det går att utföra deras 

beräkningar utförligare och på sätt så att den teoretiska energiåtgången 

stämmer mer med den verkliga. Är detta då värt den ökade tidsåtgången? 

Den här bedömningen kan dock inte vi personligen stå för då vår erfarenhet 
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av branschen är ytterst liten, utan får göras av VVS-byrån i Växjö AB. Deras 

kriterier för mervärdet av en mer noggrann beräkning i förhållande till större 

tidsåtgång skiljer sig antagligen även från vår aspekt på frågeställningen.  

 

1.2 Syfte och mål  

Syftet är att visa hur en mer noggrann teoretisk energiberäkning i jämförelse 

med en mer grundläggande sådan kan påverka slutgiltiga utdata, i detta fall 

för VIP-Energyberäkningar. Påvisas skall även om det är motiverat för ett 

företag som VVS-byrån i Växjö AB, att göra en mer noggrann beräkning för 

att möjligen få mindre differentierande utdata i jämförelse med sedan 

uppmätta värden. 

Målet är att genom en studie av Blåsbälgen i Växjö, kunna nå tillräckliga 

resultat och reflektioner över hur noggrannheten på indata kan påverka 

utdata i en VIP-Energyberäkning. Dessa ska tillhandahållas VVS-byrån i 

Växjö AB för bedömning, huruvida det är värt det merarbete som skiljer en 

grundläggande gentemot en noggrann beräkning för att komma fram till ett 

förhoppningsvis bättre resultat i jämförelse med uppmätta värden.  

Ett mer personligt mål är att få en grundläggande kunskap om VIP-Energy 

som en framtida yrkesgrund, men även en förståelse för hur olika indata 

påverkar utdata i nämnt program.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vilka ingående parametrar ligger till grund för skillnader i våra utdata 

jämfört med beräkningar gjorda i projekteringsstadiet? För frågeställning 1 

används VIP-Energy för beräkningar och byggnaden som tas i beaktning är 

Blåsbälgen. 

2. Hur stor påverkan, har olika sätt att räkna köldbryggor, på slutgiltig 

teoretisk energiåtgång för Blåsbälgen? Bedömning av mervärdet för en mer 

noggrann beräkning i förhållande till tidsåtgång får i sin tur göras av VVS-

Byrån i Växjö AB. 

3. Två beräkningar kommer utföras i VIP-Energy. En med mer noggrann 

inmatning utav köldbryggor och en mindre noggrann inmatning utav dessa, 

som ett procentuellt påslag. Dessa beskrivs under kapitel 4.1.3. Hur förhåller 

sig dessa beräkningar i förhållande till uppmätta värden, gällande 

energiåtgången, för Blåsbälgen?  
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att begränsas till ett objekt. I detta fall kommer Blåsbälgen 

(Växjö, Teleborg) tas i beaktning. VVS-byrån i Växjö AB besitter viss 

kunskap om hur bedömningar av indata kan påverka ett slutresultat. 

Företaget har alltså i viss mån testat hur olika stora värden för olika poster 

procentuellt påverkar den totala energiåtgången för uppvärmning av en 

byggnad. Detta har dock skett på en väldigt ytlig nivå. Studier av skillnaden 

mellan ett tjugoprocentigt påslag för köldbryggor i förhållande till en mer 

noggrann inmatning utav tvådimensionella köldbryggor har ej gjorts av 

företaget. Av den anledningen fokuseras mer på en noggrann inmatning av 

köldbryggor i förhållande till den grundläggande metoden (20 % påslag). 

Även resterande indata kommer att beaktas och tas hänsyn till, för att få en 

bild utav hur mycket dessa påverkar energiåtgången för uppvärmningen av 

en byggnad. Tredimensionella köldbryggor kommer det ej att föras något 

resonemang kring.  
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2. Teori 
 

 

2.1 Begrepp 
 

2.1.1 Lufttryck 

Varje föremål som vi finner i atmosfären har ett tryck på sig. Detta tryck 

kallas lufttryck och mäts numera i enheten hektopascal (hPa). I Sverige 

varierar lufttrycket mellan 1050 hPa och 950 hPa. Innan nuvarande enhet 

mättes lufttryck i millibar, där 760 mmHg är detsamma som 1013,25 hPa, 

vilket är Jordens medellufttryck. (Nationalencyklopedin, 2013a) 

 

2.1.2 Värmegenomgångstal (U-värde) 

”U-värdet definieras som den värmemängd som per tidsenhet passerar 

genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse 

sidor av konstruktionen är en grad.” (Sandin, 2010, s. 39) 

Alltså får vi som följer: 

q = U × (Ti –Tu)   (W/m2) 

U = värmegenomgångskoefficient  (W/m2K) 

Ti = inomhustemperatur  (K) 

Tu = utomhustemperatur  (K) 

Totalt värmeflöde, Q genom en konstruktion med ytan A m2 fås alltså ur: 

Q = A × U × (Ti –Tu) 

Totalt U-värde för en konstruktion, exv. en vägg, ett grundfundament eller 

ett tak fås ur: 

  (W/m2K) 

Rsi = värmeövergångsmotstånd på insidan (m2K/W) 

R1…RN = värmemotstånd för väggskikten (m2K/W) 

Rse = värmeövergångsmotstånd på utsidan (m2K/W) 

(Sandin, 2010) 
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2.1.3 Verksamhetsenergi - Till rumsluft 

Verksamhetenergi – Till rumsluft: Hit hör exempelvis TV, datorer och 

belysning. Även spis, kyl och frys och andra hushållsmaskiner räknas till 

den här posten. Det är alltså den energi som används för själva 

verksamheten som bedrivs i lokalen. Den räknas dock ej in i specifika 

energianvändningen för byggnaden i fråga. (Svebyprogrammet, 2012) 

 

 

2.1.4 Verksamhetsenergi – Extern 

Verksamhetsenergi – Extern, är den energi som inte räknas med i specifika 

energianvändningen för byggnaden, och som inte ger ett värmetillskott. Det 

är alltså en för byggnaden främmande verksamhet som orsakar den här 

energiåtgången. Exempel på extern verksamhetsenergi kan vara motor- och 

kupévärmare, batteriladdare för extern användning och belysning i trädgård. 

Då den här energin inte påverkar vår beräkning kan den sättas till 0. Den 

skall dock inkluderas om en kostnad/månad vill fås fram som resultat. 

(Svebyprogrammet, 2012) 

 

2.1.5 Fastighetsenergi – Till rumsluft 

Denna är den energi som går åt för att driva byggnadens installationer och 

gemensamma funktioner. Här inräknas fläktar, pumpar, hissar och fast 

belysning invändigt. Den här energianvändningen skall räknas in i 

byggnadens specifika energianvändning. (Svebyprogrammet, 2012) 

  

2.1.6 Fastighetsenergi – Extern 

Fastigehtsenergi – extern, är den energi som räknas med i 

energianvändningen för byggnaden, men som inte ger ett värmetillskott. 

Detta kan t.ex. vara stuprörsuppvärmning, elåtgång för belysning vid entréer 

och belysning vid fasad. (Svebyprogrammet, 2012) 

 

2.1.7 Vädring 

Vädring är en indataparameter som är beteenderelaterad. Den beror även på 

hur byggnaden i fråga ligger, alltså hur mycket den påverkas av vind. Även 

vilket ventilationssystem som används är en grund för beräkningsmodeller 

där energiåtgången för vädring skall beräknas. Vädringsvanor varierar för 

lägenheter i småhus och flerbostadshus. (Svebyprogrammet, 2012) 
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2.1.8 Atemp 
 

”Begreppet Atemp definierar den golvarea som byggnadens specifika 

energianvändning ska beräknas efter. 

 

BBR ställer krav på maximalt tillförd energi på kvadratmeter golvarea och 

år (kWh/m2 och år) till byggnaden. För detta ändamål har byggnadens 

energianvändning och den arena som energianvändningen ska fördelas på, 

Atemp. Defineras i BBR avsnitt 9:12. Genom att dividera byggnadens 

energianvändning med Atemp erhålls byggnadens specifika 

energianvändning, som byggreglerna sätter en övre gräns för.” (Boverket, 

2011, avsnitt 9) 

 

2.1.9 Tilluft 
 

Genom självdrag alternativt styrd ventilation kan man tillföra luft till en 

byggnad. Denna luft kallas tilluft.  

(Nationalencyklopedin, 2013b) 

 

2.1.10 Frånluft 
 

Luft som förs bort från en byggnad kallas frånluft. Detta kan ske genom 

självdrag alternativt genom mekanisk ventilation 

(Nationalencyklopedin, 2013c)  
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2.1.11 Energinormer och klimatzoner 
 

”Bostäder ska vara utformade så att 

– byggnadens specifika energianvändning, 

– installerad eleffekt för uppvärmning, och 

– genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar 

som omsluter byggnaden (Aom), 

högst uppgår till de värden som anges i tabell 9:2a och 9:2b. 

 

” 

Tabell 1 

          (BFS 2011:26). 

 

 

Klimatzon I innefattar Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

  

Klimatzon II innefattar Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och 

Värmlands län. 

 

Klimatzon III innefattar Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 

Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, 

Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. 

 

Vi upprättandet av Blåsbälgen så såg energinormerna annorlunda ut och kan 

urskiljas nedan: 

 

Klimatzon I: 150 kWh/m2 Atemp och år; 0,50 W/m2 K 

Klimatzon II: 130 kWh/m2 Atemp och år; 0,50 W m2 K 

Klimatzon III: 110 kWh/m2 Atemp och år; 0,50 W/m2 K 

(Boverket, 2008) 

 

 

2.2 Köldbryggor 

Köldbryggor är den del av klimatskalet som släpper igenom ett större 

värmeflöde än resten av klimatskalet. Orsaken är ofta att ett material med en 

sämre/dålig värmeisolering möter ett material med en bättre/god 

värmeisolering. 

 

Energinormer för bostäder som har 

annat uppvärmningssätt än elvärme. 
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Det finns två typer av köldbryggor, en typ som är materialberoende och en 

annan som är geometriskt beroende. Materiella köldbryggor är de då 

konstruktionen består utav material som har högre värmeledningsförmåga, 

likt ovan nämnt. Geometriska köldbryggor är de delar av konstruktionerna 

som är tunnare än vanligt eller den yta som har större kontakt med 

utomhusluft än inomhusluft. En köldbrygga kan också vara en kombination 

av de båda typerna.  

 

 

2.2.1 Köldbryggors inverkan på energianvändningen  
 

Klimatskalens köldbryggor gör att man måste tillföra mer energi till 

byggnaden för att kompensera den värmeförlust som sker eftersom 

köldbryggor transporterar bort värme bättre än resten av klimatskalet. 

Ökningen av den tillförda energin beror på köldbryggans storlek. 

(Utvärdering av Köldbryggor, 2012) 

 

För vanliga småhus brukar man erfarenhetsmässigt säga att de linjära 

köldbryggornas inverkan allmänt kan motsvara ett påslag med 15-20 % av 

Um-värdet. Men handlar det om flerbostadshus kan köldbryggornas linjära 

inverkan vara ännu mer. (Boverket, 2012)  

 

 

2.2.2 Köldbryggors konsekvenser  
 

Likt nämnt ovan så är en konsekvens av köldbryggorna en ökad 

energianvändning. Men de ger också ett sämre termiskt klimat genom 

värmestrålning. Värmestrålningen från köldbryggor är de kalla ytor man 

känner utan att vidröra dem med huden.  

Köldbryggor påverkar även den relativa fuktigheten, som beror på luftens 

temperatur, ånghalt samt mättnadsånghalt. Vid köldbryggor är temperaturen 

lägre, vilket leder till att den relativa fuktigheten stiger då den kallare luften 

har en lägre mättnadspunkt. Den relativa fuktigheten kan bli så hög att 

daggpunkten nås, dvs. den relativa fuktigheten är 100% och då skapas 

kondens vilket kan leda till mögelpåväxt. 

Luft som kyls ner av kalla ytor leder till kallras på grund av att luften blir 

tyngre vid lägre temperaturer. Det leder till en obalans i rummets temperatur 

beroende på luften höjd. (Utvärdering av köldbryggor, 2012) 

 

2.3 Värmeåtervinning 

Värmeåtervinning kan beskrivas som nyttiggörandet av värmeinnehållet för 

frånluften, vilket är den del som vi behandlar i VIP-Energy. Denna värme 

tillförs i sin tur tilluften. För värmeåtervinning används värmeväxlare och 

det finns en uppsjö utav dessa bl.a. plattvärmeväxlare som är den sortens 

värmeväxlare som används för Blåsbälgen.  
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Plattvärmeväxlare kan även benämnas som korsströmsvärmeväxlare vilka 

kan ha en verkningsgrad på 50-60 %, eller motströmsvärmeväxlare med en 

verkningsgrad på upp mot 90 %. I ett lamellpaket av veckade 

aluminiumplåtar passerar till- och frånluft varandra. Lamellpaketen värms 

upp av varmluften, varvid den kalla luften värms upp från dessa paket. 

(Svensk Ventilation, 2013) 

 

2.4 VIP-Energy 
 

VIP-Energy är ett program där energianvändning i byggnader beräknas. 

Resultatet bestäms främst av byggnadens klimatskal, vart byggnaden är 

placerad, vilka installationer byggnaden innefattar samt hur varmvatten, 

kyla- och värmeförsörjningen utnyttjas.  

 

Versionen vi använder av programmet är 2.1.0. 

 

2.5 Normalårskorrigering 
 

2.5.1 Grundbegreppet normalårskorrigering 
 

Energiförbrukningen kan variera mellan olika år beroende på om de är 

varmare eller kallar än referensåret. Därför använder man sig av en 

normalårskorrigering för att friställa energianvändningen från klimatets 

variationer från år till år. 

 

Normalårskorrigeringar av uppmätt energistatistik är nödvändigt för att 

förvalta, bygga och följa upp energiförbrukningen på ett bra sätt. 

 

Normalårskorrigeringar bör utföras vid fyra tillfällen som beskrivs i kapitel 

2.5.2 - 2.5.5: 

 

 

2.5.2 Energieffektivisering 
 

Byggnaden bör normalårskorrigeras om den ska energieffektiviseras. 

Uppmätta resultat innan och efter åtgärden utfördes bör korrigeras, för att 

kunna jämföras på ett reliabelt sätt. Det görs för att extrema 

väderförhållanden inte ska ge en skev bild av, i detta fall, byggnadens 

specifika energianvändning. På så vis kan man jämföra två olika skeden 

under samma årstid för att sedan se om effektiviseringsåtgärden har gett 

resultat eller inte. 
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2.5.3 Driftbudgetunderlag 
 

Fastighetsägare kan upprätta en driftbudget. Då beräknas kostnaderna för 

energin och ägaren utgår från att det är ett ”normalår”. Det är då essentiellt 

att normalårskorrigera energiförbrukningen för att kunna bedöma hur 

driftbudgeten följts. 

 

2.5.4 Jämförelse med beräknade värde 
 

De beräknade värdena grundar sig i krav från BBR och rekommendationer från 

SVEBY. De krav som BBR ställer är normalårskorrigerade värden. Fastighetsägare 

måste normalårskorrigera för att kunna jämföra den uppmätta energiförbrukningen 

med den tidigare beräknade energiförbrukningen för att få ett resultat som är 

oberoende av klimatet. (CIT Energy Management, 2013)  

 

 

2.6 Um, Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient  
 

Um, (W/m2K), är den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för 

byggnadsdelar och köldbryggor. Värdet beräknas endast för de 

byggnadsdelar som är uppvärmda, dvs. har byggnaden en kallvind räknas 

den inte med.  

Beräknas enligt följande formel: 

 

𝑈𝑚 =
∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖 + ∑ 𝑙𝑘𝜑𝑘 +𝑚

𝑘=1 ∑ 𝛾𝑗
𝑝
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 

𝐴𝑜𝑚
 

 

där Ui  Värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel,                    

  mäts i W/m2K. 

 Ai Byggnadsdelen i:s area mot uppvärmd inneluft, i m2.  

  För byggnadsdelar som fönster, dörrar och liknande  

  mäts de i m 

𝜑𝑘 Den linjära köldbryggan k:s 

värmegenomgångskoefficient, mäts i W/mK. 

 𝑙𝑘 Längden av den linjära köldbryggan k, mäts i m. 

𝛾𝑗 Den punktformiga köldbryggan j:s 

värmegenomkoefficient, mäts i W/K 

 

Aom Den sammanlagda area som omsluter den uppvärmda 

luftens byggnadsdelar. Dvs. de byggnadsdelar som 

avgränsar uppvärmda delar av bostäder mot det fria 

eller mark.  

(Boverket, 2011) 
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2.7 Energihushållning  

Boverkets byggnadsregler (BBR) säger, att alla befintliga och nya 

byggnader ska ha ett bra inomhusklimat och en god inomhusmiljö 

(Boverket, 2011). Det innebär att byggnaden ska ha rätt inomhustemperatur, 

den ska vara fri från luft- och doftföroreningar, inte ha en hög ljud- och 

bullerpåverkan, ha en god ljus- och synpåverkan och samtidigt ska 

byggnaden ha en god mekanisk funktion (d.v.s. ha en god ergonomisk 

påverkan samt att det inte ska uppstå svängningar eller vibrationer i olika 

byggnadsdelar). (Rockwool, 2013) 

För att uppnå ett bra termiskt inomhusklimat så måste både värme och kyla 

tillföras med liten energimängd. Energihushållningen ska dock inte drivas så 

långt att inomhusmiljön blir lidande.  

BBR har gränsvärden för hur hög den högst tillåtna energianvändningen får 

vara och den mäts i hur mycket energi som får gå åt per kvadratmeter 

golvarea, per år. Energianvändningen räknar man ut för byggnaden innan 

den börjar byggas. Det är bara ett av flera krav som en byggnad måste 

uppfylla. Andra ställs på värmeisolering, luft-, kyl och värmebehandlings-

installationer, effektiv elanvändning och mätsystem för energianvändning.  

(Boverket, 2011) 

 

 

2.7.1 Byggnadens energianvändning  

Byggnadens energianvändning innebär den energimängd som en byggnad 

förbrukar under ett normalår och innefattar fastighetsenergi, energi för 

tappvarmvatten, uppvärmning och komfortkyla. Där ingår även den 

omvandlingsförlust som sker på grund utav att olika anordningar har olika 

verkningsgrader.  

 

Hushållsel är den el som man förbrukar inom hushållet och räknas inte med i 

byggnadens energianvändning, även om en del utav hushållsenergin 

omvandlas till värme. Samma sak gäller verksamhetsel vilket är den el som 

försörjer verksamhetsberoende installationer. (Boverket, 2011)  

 

2.7.2 Byggnadens specifika energianvändning och eleffekt  

Vid beräkning av energianvändning delar man upp Sverige i tre olika 

klimatzoner, I, II och III. Detta görs för att Sveriges klimat är så varierande 

mellan nord till syd. De tre klimatzonerna har olika krav på 

energihushållningen. Detta på grund av, att en gemensam kravnivå, med 

förslagsvis ett medelvärde på de tre, hade varit för enkelt respektive för svårt 

att uppfylla för de två zonerna med det mildaste resp. strängaste klimatet. 

Byggnadens energikrav beror också på huruvida den är en lokal eller en 

bostad samt om elvärme används eller inte. 
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Får byggnaden energi från solceller eller solfångare kan man tillgodoräkna 

den och då inte tillräkna den i byggnadens energianvändning. Detta gäller 

också solvärme som kommer in genom fönster eller dylikt samt den värme 

som avges av personer eller maskiner som avger värme i byggnaden.  

Atemp är den golvarea som är uppvärmd, men om ett bostadshus skulle 

innefatta ett garage räknas inte garagets golvyta med, annars skulle 

energikravet bli för lågt. Är garaget fristående från byggnaden följer det 

dock samma krav som för lokaler, antaget att det värms upp till 10 °C.  

 

2.7.3 Värmeisolering 

För att minimera energianvändningen krävs det att byggnaden är välisolerad. 

En välisolerad byggnad har en låg genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient (Um). Kravet på en byggnads klimatskärm 

ställs som högsta tillåten Um inklusive köldbryggor, som kan bestämmas via 

beräkningar.  

 

Om byggnadens Um-värde precis räcker behöver det inte betyda att det är 

tillräckligt. Det kan nämligen vara så att byggnaden måste isoleras 

ytterligare för att klara den specifika energianvändningen. Är byggnaden 

dessutom eluppvärmd måste den också klara eleffektkravet.  

Anledningen till att ställa dessa krav på klimatskalet är för att garantera en 

godtagbar kvalitet, oavsett vilken kvalitet det är på de tekniska installationer 

som ska uppfylla energikravet. (Boverket, 2011) 

 

 

2.7.4 Verifiera energikraven 

Verifiering av att energikraven uppfylls sker dels genom en energiberäkning 

och dels genom en mätning av den färdigställda byggnaden.  

När byggnaden projekteras utför man en energiberäkning på byggnaden för 

att bestämma om kravet uppfylls eller ej. Man kontrollerar 

energianvändning, eleffektbehov för uppvärmning samt Um-värdet för 

byggdelar och köldbryggor. Syftet med att beräkna energianvändningen är 

att fastställa hur stor den verkliga energianvändningen blir under 

bruksskedet. Därför är det väldigt viktigt att beräkningen tar hänsyn till alla 

yttre omständigheter som påverkar energianvändningen. Dessa 

omständigheter kan vara klimat, utförandekvalitet, normalt brukande och 

vädring. Då dessa omständigheter aldrig är konstanta så måste beräkningen 

innehålla en säkerhetsmarginal. 

 

Byggnadens energianvändning verifieras genom en mätning. Byggherren 

väljer själv vilken metod som ska användas vid mätningen. Mätningens 

resultat normalårskorrigeras beroende på klimatet och eventuella avvikelser 

från normalt bruk korrigeras också. (Boverket, 2011) 
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3. Metod 
 

De metoder som använts för vårt projekt i fråga är av mer kvantitativ art. 

  

Vi har samlat in ett antal arkitektritningar och konstruktionsritningar från 

inblandade parter i byggnadsprocessen för Blåsbälgen. Utifrån 

arkitektritningarna har mätetal för omslutande skal av fastigheten tagits 

fram. Dessa har i sin tur matats in i VIP-Energy för att kunna göra en 

beräkning av byggnadens energiåtgång. Här har fasadernas areor, uppdelat i 

Af (”sammanlagd area för fönster, dörrar, portar och dylikt”) (Boverket, 

2011) och själva ytterväggfundamenten, använts. Arkitektritningarna har 

även varit till grund för framtagande av exakta väderstreck för de olika 

fasaderna och uppmätande av takareal respektive A-temp (”golvarean i 

utrymmen avsedda att värmas till mer än 10 grader begränsade av 

klimatskärmens insida utan avdrag för innerväggar, trapphus, schakt m.m.”). 

(Boverket, 2011) 

 

Konstruktionsritningarna för PREFAB-väggelement, kantelement, ”platta på 

mark” och taklösningar har använts för att bygga upp ett skal likt 

verkligheten och utifrån detta få fram rätta värmegenomgångstal för det 

omslutande skalet. Ritningarna har även varit till grund för de nyskapade 2-

dimensionella köldbryggorna i VIP-Energy.  

 

Fönster- och dörrlittera har använts för att få ett korrekt 

värmegenomgångstal för varje typ av fönster/fönsterdörr. 

 

I övrigt så har huvudsakligen SMHI, Boverkets byggregler 2012 och 

Svebyprogrammet från 2012 använts för att ta fram ytterligare generella 

indata för VIP-Energy.  

 

Vid besvarande av frågeställning 1 så har vi även använt oss av rapporter 

från beräkningen i projekteringsstadiet genom VVS-Byrån i Växjö AB och 

för att besvara frågeställning 3 så har vi tillhandahållit material från 

Växjöhem angående uppmätta data för Blåsbälgen. Vid besvarande av 

frågeställning 2 så har främst egna beräkningar tagits i beaktning. 

Reliabiliteten för det specifika projektet är stor. Grunden för detta påstående 

ligger i det faktum, att analysen av indata varit noggrann. I de fall 

insamlingen av indata ej fungerat optimalt och eftersökta värden inte kunnat 

nås, har en relativt omfattande diskussion kring dessa indata skett. Det går 

dock inte att applicera våra grundberäkningar i VIP-Energy på andra 

byggnader på grund av utomstående faktorer som varierar i alla byggnader. 

Grundtanken, för att en mer noggrann beräkning ger en mer noggrann 

utdata, och vilka faktorer som spelar störst roll för slutgiltigt energibehov för 

en byggnad, kan dock appliceras på andra beräkningsfall. 
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4. Genomförande 
 

 

4.1 Litteraturstudie – Indata för energiprogram 

Utgångsläget för vår studie innebar att vi tittade närmare på den översiktliga 

biten över vad som innefattas i begreppet energianvändning. Detta innebar 

en första övergripande läsning utav BBR 2012 - Regelsamling för byggande, 

främst läsanvisningar - avsnitt 9. Vidare sökte vi viss fördjupning, men 

fortfarande en övergripande inläsning angående krav och hänvisningar för 

energianvändning. Här kom Boverkets Handbok för energihushållning 

enligt Boverkets byggregler – utgåva två, till användning. Vi återvände 

sedan till BBR 2012 - Regelsamling för byggande, för att ta del av gällande 

föreskrifter och allmänna råd för avsnitt 9 – Energihushållning:  

Sverige är indelat i tre klimatzoner med olika energikrav som följer: 

Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.  

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

Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 

Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, 

Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. (Boverket, 2011) 

Byggnadens specifika energianvändning anges nedan i kWh/m2 Atemp och år 

och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient anges i W/m2 K. 

Krav för 2013: 

Klimatzon I: 130 kWh/m2 Atemp och år; 0,40 W/m2 K 

Klimatzon II: 110 kWh/m2 Atemp och år; 0,40 W m2 K 

Klimatzon III: 90 kWh/m2 Atemp och år; 0,40 W/m2 K 

(Boverket, 2011) 

Växjöhem hade i upphandlingen krav på en maximal energiförbrukning på 

75 kWh/m2 för Blåsbälgen. Detta utanför det vanliga BBR-kravet på 110 

kWh/m2 för Växjö (Klimatzon III). (Fastighet och Bostadsrätt, 2010) 

Krav för 2009: 

Klimatzon I: 150 kWh/m2 Atemp och år; 0,50 W/m2 K 

Klimatzon II: 130 kWh/m2 Atemp och år; 0,50 W m2 K 

Klimatzon III: 110 kWh/m2 Atemp och år; 0,50 W/m2 K 

(Boverket, 2008) 

Vidare påbörjas en VIP-energyberäkning för Blåsbälgen. Svebyprogrammet- 

Brukarindata för energiberäkningar i bostäder har varit till stor hjälp för att 

få så exakt indata som möjligt för våra beräkningar i VIP-Energy. 
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4.1.1 Svebyprogrammet - Brukarindata för energiberäkningar i bostäder 
 

”Sveby står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader” 

och i programmet fastställer bygg- och fastighetsbranschen standardiserat 

brukande för beräkning och hur verifiering av energiprestanda skall gå till.” 

(Svebyprogrammet, 2012) 

 

Energiberäkningar för bostäder skall ske 24 månader innan de tagits i drift 

och Svebyprogrammet tillhandahåller standardiserad indata för brukare och 

dess inverkan på energiberäkningen i fråga. Med hjälp av 

Svebyprogrammets rekommendationer så kan ett rimligare säkerhetspåslag 

tas fram. Detta medför i sin tur att värdet för beräkningen blir mer pålitligt. 

På ett standardiserat och realistiskt sätt kan man även se olika verksamheters 

påverkan på energianvändningen.  

 

Programmet är uppdelat i en mängd avsnitt som alla har olika funktioner 

som används vid inmatning i VIP-Energy, om än under andra benämningar i 

vissa fall. Nedan följer beskrivningar om hur vi tagit de olika avsnitten i 

beaktning för att få en så bra indata som möjligt vid vår VIP-

Energyberäkning. 

 

 
                                                                                                           Tabell 2 

 

 

 

 

(Svebyprogrammet, 2012) 

Sammanställning av framtagna 

brukarindata för nya flerbostadshus 
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Rumstemperatur 

Om inte andra temperaturer kan påvisas så används som lägsta inmatad 

rumstemperatur 21 ̊C för bostäder och lokaler i bostadshus och även för 

bostäder med individuell mätning och debitering av värme. Vid äldreboende 

gäller 22 ̊C. För programmet beaktas ej eventuell natt eller dagsänkning av 

temperaturen eftersom användningen av detta är osäkert.  

För indata under Energinorm – Dimensionerande rumstemperatur i VIP-

Energy förs alltså 21 ̊C in om man följer Svebyprogrammets 

rekommendationer. (Svebyprogrammet, 2012) 

 

Annan aspekt på rumstemperatur ges under avsnitt 4.1.3. 

 

Vädring 

 

Ett rekommenderat påslag för vädring enligt (Svebyprogrammet, 2009) är 4 

kWh/m2 och år. Variationen och osäkerheten är stor om huruvida och hur 

mycket de boende vädrar. Man kan uttrycka ökad luftomsättning på tre olika 

sätt lite beroende på vilka inmatningsmöjligheter som finns i olika program. 

Dessa är: 

”– som ett schablonpåslag på framräknad energiprestanda (specifika 

energianvändningen), 

– som ökade otätheter dvs. ett förhöjt tryckprovningsresultat, samt 

– som en ökning av det fläktstyrda luftflödet.” (Svebyprogrammet, 2012) 

 

För inmatning i VIP-Energy så räknades kWh/m2 och år om till W/m2 och 

år. Omräkningstalet var 24 × 365 och inmatningstalet blev 0,457 W/m2 och 

år. Detta värde fördes först in som ett negativt värde för fastighetsenergi till 

rumsluft under indata – drift tidsschema – driftkatalog, vilket vid en tidig 

tidpunkt för beräkningen kändes logiskt. 

 

Efter visst resonemang kring detta, ändrade vi dock tillvägagångssätt och 

valde mellan två alternativa metoder. Dels att lägga till denna post i VIP-

Energy som en enkel addering av 4kWh/m2 och år till den slutgiltiga 

energiförbrukningen. Alltså en minskad energiprestanda. Den andra 

metoden kan ses som ett ökat vädringsflöde som otäthet. Här används ett 

medelvärde på 4,6 l/s och lägenhet som indata, vilket för Blåsbälgen 

motsvarar ca 210 l/s, närmare bestämt 211,6 l/s. Det här motsvarar för vår 

beräkning en ökning av energiåtgången på ca 2 kWh/m2 och år. Den senare 

metoden har använts.  
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Behovsstyrd ventilation 

Behovsstyrd ventilation exemplifieras forcering av köksfläkt. Detta 

motsvaras av 30 min varje dag för bostäder som för ett program som VIP-

Energy, som tillhandahåller en timvis inmatning. Forceringen antas ske 

mellan 17.00 och 17.30. (Svebyprogrammet, 2012) 

För ventilation som är närvarostyrd bör vid beräkningen ingen sänkning av 

luftflöden ske. (Svebyprogrammet, 2012) Med detta i beaktning tas ingen 

hänsyn till köksfläkten.  

För Blåsbälgen har ingen behovsstyrd ventilation, med tanke på 

Svebyprogrammets rekommendationer, lagts till i VIP-Energy. 

 

Solavskärmning 

Strålning som transmitteras genom fönstermaterial matas in som ett g-värde 

under byggdelskatalog för respektive byggnadsdel, ex. fönsterdörr och 

fönster. Ett standardiserat 3glas-energifönster med klara energiglas (2 LE-

skikt) har ett g-värde på 0,45. (Svebyprogrammet, 2012) Då vi sökt 

fönsterlittera för Blåsbälgen utan resultat och då ”Blåsbälgen är byggt som 

ett lågenergihus” (Fastighet och Bostadsrätt, 2010) anser vi att ett värde runt 

0,45 är relevant som indata för den här posten. Då redan färdiga exempel 

finns i VIP-Energy för treglasfönster och ligger i samma intervall, mer exakt 

45,6%, använder vi det här värdet för Blåsbälgens fönster och fönsterdörrar. 

Direkt ST % fås också ur befintligt exempel från VIP-Energy och ligger på 

36,48%.  

 

Tappvarmvatten 

Varmvattenanvändandet och även temperaturen på det inkommande 

kallvattnet varierar över året. Detta medför en högre energiåtgång vintertid 

jämfört med sommartid. Påverkar energiåtgången gör givetvis även 

inkommande varmvattentemperatur och stillaståendeförluster i beredare. 

Stillaståendeförluster i varmvattenberedare eller energiförluster för VVC 

ingår inte i rekommenderade inmatningsvärden, vilka är 25 kWh/m2 för 

flerbostadshus och 20 kWh/m2 för småhus. Man kan tillgodoräkna sig 20 % 

av värmen från tappvarmvatten. (Svebyprogrammet, 2012)  

Det här medför inmatningsvärden för driftfallskatalogen och tappvarmvatten 

på 2,854 W/m2 och år. Omvandlingstal på365 × 24 för 25 kWh/m2 och år. 
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Hushållsel 

Hushållsel är ”Den el (eller annan energi) som används för hushållsändamål, 

exempelvis spis, kyl, frys, belysning, TV, datorer etc. Räknas inte in i 

byggnadens energianvändning.” (Svebyprogrammet, 2012, sid 8) På 

nästkommande sida så visar Tabell 3, framtagen av Svebyprogrammet, vad 

som innefattas i hushållsel mer noggrant. Under verksamhetsel till rumsluft, 

i driftskatalogen i VIP-Energy så läggs bl.a. hushållsel in.  

Vid jämförelse med ett årsmedelvärde på använd energi kan 

sommaranvändningen ligga 30 % under och vinteranvändningen 30 % över.  

Detta påverkar hur mycket av energianvändningen som kan tas tillvara för 

uppvärmning av bostaden. 70 % av hushållselanvändningen kan komma att 

tillgodogöras om behov finns. Indata för VIP-Energy har grund i 30 kWh/m2 

(Atemp) hushållselanvändning, och mynnar ut i 2,397 W/m2 och år efter att 

omräkningstal som 365 × 24 och 70 % använts.  
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                             Tabell 3 

 (Svebyprogrammet, 2012) 

 

 

Infattning i driftel och hushållsel för 

flerbostadshus resp. småhus. 
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Personvärme 

Standard för beräkningar av personvärme säger att effekt avgiven för vuxna 

är 100W och för barn 60 W. Utifrån detta fås ett rekommenderat medelvärde 

på 80 W. All avgiven personvärme har möjlighet att tillgodogöras som 

uppvärmning om behov finns. Varje person har en närvarotid i lägenheten på 

14 timmar per dygn. Blåsbälgen har 2 stycken 1rk, 14 stycken 2 rk och 30 

stycken 3 rk. Sammanlagd effekt divideras med m2 Atemp och multipliceras 

med procentuell vistelsetid i lägenheten, här alltså 14/24. Infört värde för 

personvärme i VIP-Energy slutar alltså på 1,416 W/m2 och år.  

 
        Tabell 4   

(Svebyprogrammet, 2012) 

 

 

 

4.1.2 Boverket. (2007) - Indata för energiberäkningar i kontor och småhus 

Då ej Svebys rapport kunnat tillhandahålla indata för ”Fastighetsenergi – till 

rumsluft” så var vi tvungna att söka dessa data på annat håll. Boverkets 

rapport för energiberäkningar i kontor och småhus stämmer givetvis inte helt 

överens med vår studie gällande ett flerbostadshus, men ger ändå en 

indikation om värden som kan användas för våra beräkningar i fråga. 

Dessutom har vi inte kunnat finna dessa indata för flerbostadshus. 

 

Fastighetsenergi (Till rumsluft) 

Fastighetsel är den el som används för fastighetsdrift. Exempel på där elen 

används är ”bl.a. fläktar, pumpar, hissar, fast installerad belysning i 

gemensamma utrymmen och dylikt." (Svebyprogrammet, 2012) 

I vår beräkning har elbehovet för golvvärme, handdukstork, utebelysning, 

hissar, värme till stuprännor, och entréer tagits i beaktande. Vissa faktorer 

har möjligen missats här, ex belysning i gemensamma utrymmen inomhus. 

Men då vi lagt oss i överkant på de resterande posterna, bedömer vi, att det 

slutgiltiga värdet ändå kommer att hamna relativt rätt.  

För Blåsbälgen finns varken golvvärme eller handdukstork, så denna post 

har lämnats tom. Resterande värden fås ur tabell på nästkommande sida. 

 

Rekommenderat antal boende per 

lägenhet av olika storlek. 



  
 

 

 

21 

David Sällström, André Persson 

 

                                             Tabell 5   

                 (Boverket, 2007, avsnitt kontorsindata) 

För att beräkna utebelysningen har vi varit på plats på Blåsbälgen och räknat 

till ungefär 20 armaturer. 0,42 MWh/år har alltså multiplicerats med 20 och 

dividerats med 365 × 24 för årets timmar och 3788,1 för m2 Atemp, vilket gett 

oss ett slutvärde på 0,252 W/m2 och år.  

Angående hissar, så finns det två stycken i byggnaden och efter samma 

princip som ovan så ger oss 5,5 MWh/(år och hiss). Sammanlagt alltså 0,331 

W/m2 och år.  

Stuprör finns längs långsidorna och vid mätningar på ritningar så innebär 

detta ungefär 125,8 m uppvärmda delar. Detta medför efter ovanstående 

princip att 6,4 kWh/(m och år) motsvaras av 0,031 W/m2 och år. 

Entréer finns det två av och elanvändningen (belysning) för dessa uppgår till 

0,304 W/m2 och år. Här antar vi att ovanstående värde även avser 

energiförluster för tid då entréer står öppna. Detta då 4 MWh/år och entré 

låter väldigt högt för endast belysningsdelen.  

Utifrån ovan nämnda beräkningar så fås ett slutvärde för posten 

”Fastighetsenergi – till rumsluft” på 0,331 W/m2 och år. Detta motsvaras 

alltså utav posten för hissar. ”Fastighetsenergi – extern” uppgår till 0,524 

W/m2 och år. Detta motsvaras av posterna för stuprör, utomhusbelysning 

och entréer. Samtliga dessa data matas in under driftskatalogen i VIP-

Energy.  

 

 

 

Övrig energi för fastighetsdrift. 
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4.1.3 Boverket. (2011) BBR 2012 - Regelsamling för byggande, Boverket 

I förhållande till Svebyprogrammets rekommenderade inomhustempereatur 

på 21 ̊C så kan även 22 ̊C användas för inomhusluften som inmatningsdata 

generellt sett om inte innetemperaturen är känd. (Boverket, 2011) 

För indata under Energinorm – Dimensionerande rumstemperatur i VIP-

Energy förs alltså 22 ̊C in om man följer BBR 2012s rekommendationer. 

Vi anser att BBR 2012 är mer korrekt att följa än Svebyprogrammets 

rekommendationer och använder alltså 22 ̊C som indata för 

inomhustemperaturen.  

 

4.1.4 Övriga indata för energiprogram 
 

Köldbryggor 

I en utav beräkningarna i VIP-Energy, kallat Fall 1, så räknas köldbryggorna 

som ett 20 % påslag på det slutgiltiga resultatet. Um-värdet för den planerade 

driften uppgick till 0,342 W/m2K efter färdiga beräkningar. Det 

sammanlagda uppmätta klimatskalet är 4239 m2. Dessa indata multipliceras 

med varandra: 

0,342 W/m2K × 4239 m2 = 1449,7 W/K 

1449,7 W/K × 0,20 = 289,95 W/K 

Vid inmatning i VIP-Energy så skapades en byggnadsdel, (köldbrygga), med 

en area på 1 m2. Den här byggnadsdelen, som skulle kunna liknas vid en 

ventil, får då indata för posten för U-värde på 289,95 W/K. Enheterna för 

posten stämmer ej överens med ett egentligt U-värde. Denna metod är ett 

fungerande sätt för inmatning av köldbryggor. Man skulle kunna likna det 

vid att U-värdet är 289,95 W/m2K och det används vid ett tillfälle, därav en 

multipliceringsfaktor på 1.  

I den andra beräkningen av köldbryggor, kallat Fall 2, så har 2D-modeller 

utvecklats för varje köldbrygga i sig. Dessa är balkonginfästning, kantplatta, 

ytterhörn utav sandwichelement och infästning vid tak. För dessa har vi i 

ritningarna mätt längden på varje post. Köldbryggorna i samband med 

längder för dessa har använts vid inmatning som byggnadsdelar i VIP-

Energy. Det här är en mer noggrann metod för att beräkna köldbryggor och 

ger mer utrymmen till, att ej sätta ett lika stort slutgiltigt säkerhetspåslag på 

den beräknade energiåtgången för byggnaden i fråga. Med reservation för att 

köldbryggorna är rätt i mängd.  
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Klimatskal 

Byggnadsdelarna för klimatskalet har helt följt konstruktionsritningarna, 

med viss felmarginal, då små ytor med andra likvärdiga väggkonstruktioner 

ignorerats. För dessa ytor har väggkonstruktionen för resterande byggnad 

använts.  

För takkonstruktionen är en taktyp inlagd i VIP-Energy.  

För grunden har vi delat upp PPM 0-1 m i två delar. En del upptar 15 % utav 

denna meter med en sorts grundkonstruktion och resterande 85 % innefattar 

en annan sorts grundkonstruktion. För PPM 1-6 m tillhandahålls ytterligare 

en grundkonstruktion. Nedan och på nästa sida följer uppbyggnaden utav 

dessa i Figur 1, Figur 2 och Figur 3: 
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                    Figur 1 

 

  
                   Figur 2 

 

  
                          Figur 3 

 

PPM 0-1 15 % (0,276 W/m2K) 

PPM 0-1 85 % (0,069 W/m2K) 

PPM 1-6 m 100 % (0,169 W/m2K) 
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För vår areabedömning av klimatskalets väggar för Blåsbälgen så har vi valt 

en väldigt noggrann metod där varje väderstreck tagits i beaktning. Vi har 

utgått ifrån väderstrecken Söder, Norr, Öster och Väster och utifrån dessa 

vridit vissa väggtyper -24, -12, -6, 6, 12 respektive 24 grader. Vi har alltså 

arbetat utifrån tio stycken väderstreck för att få en så korrekt utdata som 

möjligt. Väggarna är i sin tur uppdelade i väggelement, fönster och 

fönsterdörrar. U-värden för dessa fås ur Bilaga 1 och 2. 

För att lättare förstå våra indata i VIP-Energy och byggnadsdelarnas poster 

under ”Indata-Byggnad” så återfinns på nästa sida en ritning för ett utav 

Blåsbälgens plan, Figur 4, där väggarna är markerade med nummer som är 

kopplade till varsitt väggelement, fönster alternativt fönsterdörr för en viss 

vägg. Dessa nummer återfinns även i Bilaga 1 och Bilaga 2. Numren på 

ritningen kopplas alltså samman med varje byggnadsdel i VIP-Energy.  

 

Lufttryck 

Under kategorin indata-klimat och allmän indata i programmet VIP-Energy 

så skall lufttrycket för gällande ort föras in. Tyvärr har något medelvärde för 

just Växjö ej hittats. Vi har då använt ett värde på 1000hPa som använts vid 

beräkningen i projekteringsstadiet av Blåsbälgen. 

 

Värmegenomgångstal 

I VIP-Energy har vi tagit fram vägg-, tak-, och grundtyper för husets 

klimatskal. Dessa består i sin tur av olika skikt med olika U-värden. Dessa 

finns redan som färdiga data i programmet i fråga och har jämförts med 

konstruktionsritningar och endast ändrats utifall befintliga data ej stämt 

överens med verklig data. U-värden för skikt och olika väggtyper, taktyper, 

grundfundament och glasning finns att hämta ur bilaga 1 och 2. 

 

Energinormer och klimatzoner 

Under Indata-Energinorm så har klimatzon satts till Söder (Växjö) i enlighet 

med BBR 19, verksamhetstyp till bostad och dimensionerande 

rumstemperatur till 22 ˚C. Den dimensionerande marktemperaturen är satt 

till 6 ˚C. (Boverket, 2011) 
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                   Figur 4 Planritning med indatanummer för 

VIP-Energy 
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4.2 Litteraturstudie – Energiberäkningsprogram 
 

VIP-Energy 

 

VIP-Energy är ett program som hjälper till att bedöma energiförbrukningen 

för en byggnad. Kända eller mätbara faktorer ligger till grund för samtliga 

beräknade energiflöden. En del i programmet jämför även hur 

resultatet/olika utdata förhåller sig till gällande regler och bestämmelser, 

exv. från BBR 19 som är mest aktuell. Jämförelse kan även ske med äldre 

versioner exv. BBR 12, 16 resp. 18. (VIP-Energy manual version 2.0.0 

Svensk)  

 

Vid brukandet av VIP-Energy avses oftast ett år när en energiberäkning 

utförs. Dock är det möjligt att utföra beräkningar för kortare tidsperioder. 

Klimatfaktorer såsom lufttemperatur, sol, vind och luftfuktighet men även 

varierande krav på luftväxling och rumstemperaturer påverkar beräkningar 

av energiflödet. (VIP-Energy manual version 2.0.0 Svensk)  

 

Utformningen av programmet och resultatredovisningen är uppstrukturerad 

så att fokus ligger på beräkning av energianvändning och ej för 

dimensionering av effektbehov för värme och kyla. Optimering kring detta 

visas främst genom att programmet är uppbyggt kring beräkning av hela 

byggnader. Dimensionering sker nämligen oftast rumsvis. (VIP-Energy 

manual version 2.0.0 Svensk)  

 

Begränsning för programmet är 500 byggnadsdelar, 500 

fönster/dörrar/ventiler och 50 materialskikt per 1-dimensionell byggnadsdel. 

(VIP-Energy manual version 2.0.0 Svensk)  

 

Den specifika energianvändningen ges med värden utan decimaler i de 

beräkningar som bifogas i bilaga 1 och bilaga 2. Vi använder oss dock av en 

decimal i rapporten 

 

Vid våra beräkningar utav Blåsbälgen har version 2.1.0 utav VIP-Energy 

använts. 

Figur 5 

Överblick av indata för VIP-

Energy i bildformat 
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4.3 Litteraturstudie – Ingående rapporter 
 

4.3.1 Energisimulering i VIP+ 5,21 utförd av konsult åt VVS-Byrån i 

Växjö AB 
 

Från och med 1 juli år 2007 krävs av Boverket en simulering av 

energianvändning i byggnader som skall upprättas eller byggas ut. Därav så 

var man vid Blåsbälgens byggande tvungen att tillhanda en simulering, som 

i detta fall utfördes i programmet VIP+ 5,21. 

 

Dåtida BBR-krav var för nämnd byggnad en maximal energiåtgång på 110 

kWh/m2 och år, och Um-värde på 0,5 W/m2K. Vid gjord beräkning så blev 

den teoretiska beräkningen 61kWh/m2 och år, och Um-värdet slutade på 

0,326 W/m2K.  

 

Växjöhems krav låg på 75kWh/m2 och år vid uppstarten för projektet och 

enligt Boverket bör säkerhetsmarginalen vara 20 %. Då 75 dividerat med 61 

ger en ungefärlig säkerhetsmarginal på 23 %, så får det anses vara bra. 

 

Nedan återfinns specifikation av energiflöden i Tabell 6. Här skall främst 

post nummer (33) och post nummer (34) läggas fokus på. Sammanlagt värde 

utav dessa två utgör den totala energiåtgången på 61 kWh/m2 och år. Tabell 

7 visar nyckeltal för beräkningen utav Blåsbälgen. Dessa data är främst till 

för jämförelse med vår egen beräkning.  

  

 

 
 

                          Tabell 6 

           

Specifikation av energiflöden 

för beräkning I 

projekteringsstadiet 
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   Tabell 7 

 

 

 

4.3.2 Växjöhems uppmätningar av energiåtgång för Blåsbälgen mellan 

januari 2011 och mars 2013. 
 

Från Växjöhem har vi fått tilldelat oss material för den uppmätta 

energiåtgången mellan januari 2011 och mars 2013. I beaktning tas ett 

normalårskorrigerat värde från 2012, då tidigare års värden anses förhålla 

sig alltför höga, vilket motverkar det faktum att ett medelvärde över åren 

skulle kunna användas. Detta ger oss för fjärrvärmen 253,587 MWh/år, 

vilket motsvarar 66,943 kWh/m2 och år. Varför vi valt 2012 års värden 

framgår i kapitel 6. För elanvändningen exklusive hushållsel så tar vi fram 

ett medelvärde för 2011 och 2012 års brukande. 56976 kWh/år motsvaras av 

15,041 kWh/m2 och år. På nästa sida återfinns indata i tabell 8 och tabell 9 

för ovanstående fall.

Nyckeltal för beräkning I 

projekteringsstadiet 
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             Tabell 8 

 

 

 
             Tabell 9 

 

 

 

4.3.3 Aggregatkörning för Blåsbälgen 
 

För inmatningen av indata i VIP-Energy följde vi först rapporten helt och 

hållet. Detta medförde att SFP-talet blev 1.15 kW/m3/s i våra beräkningar. I 

rapporten uppgår dock SFP-talet till 1,34 kW/m3/s. Efter viss diskussion 

kring detta med handledare togs beslutet att det var av mer betydande art att 

få ett rätt SFP-tal och därmed möjligen ändra vissa indata för att uppnå detta. 

Vi ökade fläkttrycket för tilluftsfläkten från 442 Pa till 502 Pa och för 

frånluftsfläkten från 425 Pa till 502 Pa. Dessa ändringar gav oss ett korrekt 

SFP-tal. 

 

Fjärrvärme, normalårskorrigerat för Blåsbälgen. 

Elåtgång för Blåsbälgen. 
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4.3.4 Pumpar för Blåsbälgen 
 

Vid en första diskussion med handledare tycktes det räcka med 100 W som 

eleffekt för cirkulationspumpar. Efter viss respons angående dessa indata så 

inhämtades från VVS-Byrån exakta fabrikat och eleffekter för varje pump. 

Eleffekten för dessa uppgick sammanlagt till 519 W. I tidiga skeden för ett 

projekt kan även ett antagande på 5 % utav värmeanvändningen göras. Vi 

valde dock att använda 519 W som indata för posten i fråga.  
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5. Resultat och analys 
 

 

5.1 Frågeställning 1 

Vilka ingående parametrar ligger till grund för skillnader i våra utdata 

jämfört med beräkningar gjorda i projekteringsstadiet? För frågeställning 1 

används VIP-Energy för beräkningar och byggnaden som tas i beaktning är 

Blåsbälgen. 

De indata, som för konsultens rapport i jämförelse med våra beräkningar, 

har störst inverkan på den slutgiltiga energiåtgången för Blåsbälgen är 

verksamhetsenergi till rumsluft, extern fasighetsenergi och tappvarmvatten. 

Skillnader i dessa tre indata har en påverkan på den specifika 

energianvändningen på upp till 24,3 kWh/m2 och år, där differenser i 

verksamhetsenergin till rumsluft påverkar slutresultatet till störst del och i 

detta fall med upp till 14 kWh/m2 och år.  

Konstruktionsritningar har tillhandahållits inför både beräkningen som 

utfördes i projekteringsstadiet och våra beräkningar. Detta medför att 

utformningen av byggnadsdelar, köldbryggor ej inkluderat, inte skiljer sig 

nämnvärt åt. En skillnad i Um-värden har alltså främst grund i 

noggrannheten vid bedömning av köldbryggor.  

Skillnader i sätt att bedöma klimatskalets storlek har även viss betydelse för 

differenser i utdata. Omslutningsareor och Atemp har för beräkningen i 

projekteringsstadiet bedömts olikt vårt sätt och medför därav differenser i 

utdata.  

 

5.2 Resultatanalys frågeställning 1 

För en mängd poster i VIP-Energi har indata höjts och sänkts för att se dess 

påverkan på den specifika energianvändningen och värmeförsörjningen. Vi 

anser alltså, att tillvägagångsättet för att besvara frågeställning 1 har skett 

noggrant och de parametrar som påverkar skillnader i utdata mellan 

rapporterna har kunnat utrönas.  

Klimatskalets bedömning har skiljts åt mellan rapporterna. Med beaktning i 

detta skulle möjligen en beräkning utförts med konsultens indata, för att se 

om resterande indata får en skiftande betydelse för specifik 

energianvändning och värmeförsörjning.  

 
 

5.3 Frågeställning 2 

Hur stor påverkan, har olika sätt att räkna köldbryggor, på slutgiltig 

teoretisk energiåtgång för Blåsbälgen? 
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Någon generell bedömning kan ej göras, men för Blåsbälgen medför 

skillnader i Fall 1 och Fall 2, 4 procentenheter för Um. Den specifika 

energianvändningen för Fall 1 är 77,5 kWh/m2 och år med en 

värmeförsörjning som uppgår till 64,4 kWh/m2 och år.  För Fall 2 så uppgår 

den specifika energianvändningen till 80,1 kWh/m2 och år med en 

värmeförsörjning på 67,0 kWh/m2 och år. Sättet att mata in köldbryggor för 

beräkning påverkar alltså värmeförsörjningen med 2,6 kWh/m2 och år och 

ger en skillnad i Um på 0,15 W/m2K. Fall 2 motsvaras alltså av ett 24 % 

påslag för köldbryggor. 

 

5.4 Resultatanalys frågeställning 2 

Då uppförandet av tredimensionella köldbryggor ej tagits i beaktning så kan 

den procentuella skillnaden i Um mellan beräkningarna ej tas för given. Vid 

avsaknad av vissa konstruktionsritningar så har även antagande fått göras för 

balkonginfästningarna. Här har tre stycken infästningslösningar som använts 

vid Blåsbälgen tillhandahållits. Här har den infästning som ger störst 

köldbrygga använts för alla balkonger. Dock så skiljer sig infästningarna 

inte nämnvärt åt men innebär dock en felkälla och därmed en viss osäkerhet 

i Um-värdet för Fall 2. Bortsett från detta anses att den procentuella 

skillnaden för Um- värden för Fall 1 och Fall 2 ger ett sanningsenligt värde.  

Fall 2 visar att köldbryggorna utgör ett 24 % påslag på Um-värdet. Om mer 

objekt tas i beaktning och påvisar samma resultat skulle möjligen denna 

procentsats kunna bli ett vedertaget påslag för köldbryggor, gällande 

flerbostadshus. Detta skulle kunna användas vid projekteringsstadiet om det 

finns bristfällig information kring köldbryggorna.  
 

 

5.5 Frågeställning 3 

Hur förhåller sig våra beräkningar i förhållande till uppmätta värden, 

gällande energiåtgången, för Blåsbälgen? 

Fjärrvärmen för Blåsbälgen uppgår till 66,943 kWh/m2 och år och 

elförsörjning till 15,041 kWh/m2 och år. Den totala energianvändningen blir 

därmed 81,984 kWh/m2 och år.  

För Fall 1 så är värmeförsörjningen 64,4 kWh/m2 och år och ligger alltså 

knappa 2,6 kWh/m2 och år under uppmätta värden. Elförsörjningen i Fall 1 

är 13,1 kWh/m2 och år och differentieras från uppmätta värden med knappa 

2 kWh/m2 och år. Skillnaden för den specifika energiåtgången blir därmed 

ca 4,5 kWh/m2 och år. Den specifika energianvändningen för Fall 1 uppgår 

alltså till 77,5 kWh/m2 och år.  

Fall 2 ger mer närliggande värden gentemot uppmätta värden än Fall 1. Den 

specifika energianvändningen uppgår här till 80,1 kWh/m2 och år. Dessa 
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data utgörs av värmeförsörjning på 67,0 kWh/m2 och år och en elförsörjning 

på 13,1 kWh/m2 och år. Värmeförsörjningens värde skiljer sig alltså i 

princip inte åt alls och den specifika energiåtgången med knappa 2 kWh/m2 

och år.  

 

5.6 Resultatanalys frågeställning 3 

Hur man bedömer Växjöhem ABs uppmätta värden går att ifrågasätta men 

efter samtalskontakter med S.Wiberg angående detta, så menar vi att 

bedömningen får anses som relevant för frågeställningen.  

Vi kan ur Växjöhem ABs rapporter inte bedöma inbördes energiupptagande 

processer procentuellt gentemot varandra. Därav vet vi inte hur dessa 

förhåller sig mot våra specifika indata. Fall 1 respektive Fall 2 ligger dock 

väldigt nära uppmätta värden. Sett till detta anser vi att vi bedömt de flesta 

indata på ett korrekt sätt. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 

 

6.1 Resultatdiskussion 
 

6.1.1 Frågeställning 1 

Vilka ingående parametrar ligger till grund för skillnader i våran utdata 

jämfört med beräkningar gjorda i projekteringsstadiet? För frågeställning 1 

används VIP-Energy för beräkningar och byggnaden som tas i beaktning är 

Blåsbälgen. 

När förstaupplagan av konsultens beräkningar i VIP+ 5,21 upprättades 

2009-06-02 så hade endast Svebyprogrammets första utgåva med 

hänvisningar till energiberäkningar varit på marknaden i ca två månader. 

Allmänt skulle skillnader i indata för ovan nämnd beräkning och vår 

beräkning kunna förklaras med konsultens ev. begränsade kunskap om och 

ovana att arbeta med Svebyprogrammet. 

För ”Verksamhetsenergi - till rumsluft” har beräkningen i 

projekteringsstadiet en indata på 5 W/m2. För den här posten har vi i vår 

beräkning endast ett inmatningsvärde på 2,397 W/m2. Detta i enlighet med 

Svebyprogrammets rekommendationer från 2012. Dessa säger att 70 % av 

30 kWh/m2 kan tillgodoräknas som ”Verksamhetsenergi – till rumsluft”.  

Skillnaden mellan dessa två indata är oerhört stor, och innebär enligt oss att 

beräkningen i projekteringsstadiet är otillförlitlig gällande slutgiltig 

energiförbrukning för Blåsbälgen. Om vi för vår beräkning i VIP-Energy 

ändrar indata för posten till ett värde på 5 W/m2, skulle vår slutgiltiga 

energiåtgång, eller närmare bestämt värmeförsörjningen, för Blåsbälgen 

sjunka med upp emot 14 kWh/m2 och år.    

Den externa verksamhetsenergin har ingen direkt betydelse för de värden vi 

vill jämföra mellan beräkningarna i fråga. Den posten har vi, för vår 

beräkning, av den anledningen nollat. Detta att jämföra med den 

beräkningen i projekteringsstadiets indata på 1 W/m2. 

”Fastighetsenergin – till rumsluft” samt fastighetsenergin som kan 

tillgodoräknas till rumsluft är för beräkningen i projekteringsstadiet satta till 

noll. För våra beräkningar är dessa värden uträknade efter 

Svebyprogrammets och Boverkets indata för energiberäkningar i kontor och 

småhus hänvisningar. Dessa uppgår enligt kapitel 4.1.1 till 0,331 W/m2 

respektive 0,524 W/m2.  Den första posten, ”Fastighetsenergin – till 

rumsluft”, medför inte så stor förändring av den totala energiåtgången för 

Blåsbälgen. Ungefärliga förändringar som medförs är en ökning utav 

fastighetsel på 2,9 kWh/m2 och år och en sänkning för själva 

värmeförsörjningen på 1,8 kWh/m2 och år. Detta medför för hela Blåsbälgen 

en total ökning av energianvändningen på ca 1 kWh/m2 och år.  
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Den externa fastighetsenergin som för oss har ett indatavärde på 0,524W/m2 

fås ur kapitel 4.1.2 och i jämförelse med rapporten i projekteringsstadiet 

påverkar detta värde i jämförelse med en nollad post energianvändningen 

stort. Värmeförsörjningen blir givetvis oförändrad, men den övriga 

fastighetselen ökar i vår rapport med 4,6 kWh/m2 och år.  

Personvärme är även en faktor som skulle kunna påverka skillnader i våra 

beräkningar sinsemellan. Svebyprogrammet tillhandahåller 

rekommendationer för medeltal för antal boende per lägenhet och avgiven 

energi per person. Programmet tar även upp hur många timmar per dygn 

som man i genomsnitt vistas i lägenheterna. Dessa data ger upphov till en 

potentiell stor skillnad i indata för beräkningarna i projekteringsstadiet 

gentemot våra, då det är många faktorer att ta hänsyn till. Vid jämförelse 

ligger vi dock relativt lika i indata, för vår beräkning 1,122 W/m2 i 

jämförelse med konsultens 1 W/m2. Vår något större post för personvärme 

medför att vi kan minska vår värmeförsörjningsåtgång på ungefär 0,7 

kWh/m2 och år.  

Gällande tappvarmvatten, så har konsulten för beräkningarna i 

projekteringsstadiet placerat sig ca 23 % under våra indata på 2,854 W/m2 

vilket känns lite lågt. Den slutgiltiga energiåtgången påverkas väldigt 

mycket utav bedömning för tappvarmvattenåtgången. Värmeförsörjningen 

kan skilja sig upp emot 5,7 kWh/m2 och år, grundat på skillnader i våra 

indata.  

För inomhustemperaturen i fråga så har vi tagit BBR 12 i mer beaktning än 

Svebyprogrammets rekommendationer och beslutat att sätta den till 22 ̊C, i 

jämförelse med de först gjorda beräkningarnas 21 ̊C. Det här påverkar 

beräkningarna relativt stort och värmeförsörjningen ökar i vårt fall med 3,7 

kWh/m2 och år vid en ändring av inomhustemperaturen från 21 till 22 ̊C. Då 

det inte finns några egentliga insamlade data då 22 ̊C ska gälla, anser vi att 

båda temperaturerna är väl fungerande indata. 

För solreflektion så skiljer sig våra indata med 5 %, vilket endast ändrar 

värmeförsörjningen med 0,4 kWh/m2 och år.  

För klimatskalets placeringar, vädermässigt sett, så finns inga egentliga fakta 

att ta ut ur den första rapporten, mer än att det känns väldigt övergripande 

gjort. Summan av använda väderstreck, uppgår till sex stycken och alla 

köldbryggor vetter mot ett och samma väderstreck. Konsultens sätt att lägga 

in köldbryggor påminner till viss del om vårt lite noggrannare sätt att mata 

in dessa, dock har ett mindre antal köldbryggor tagits i beaktning. Grundidén 

är sig lik och Psi-värdena fås fram genom uppbyggnation utav 2-

dimensionella köldbryggor. Själva inmatningsmetoden skiljer sig dock åt, 

men har ingen betydelse för slutresultatet. Även omslutningsarealen för 

beräkningen i projekteringsstadiet är tvetydigt beräknad. Det faktum, att han 

har räknat in vindsvåningen i hela byggnaden vid sin beräkning, medför ett 

lägre Um-värde. Dels blir klimatskalet större och dessutom finns det inte lika 
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många köldbryggor på det översta planet, då det här ej förekommer några 

balkonginfästningar. Slutsatsen blir alltså att våra Um-värdesberäkningar blir 

mer korrekta än nämnd konsults. För vår enklare inmatningsmetod med 20 

% påslag för köldbryggor, Fall 1, får vi ett Um-värde på 0,410 W/m2K och 

för vår metod som kan liknas mer vid beräkningen i projekteringsstadiet, 

Fall 2, gällande inmatningsmetod för köldbryggor, fås ett Um-värde på 0,425 

W/m2K. Dessa värden kan jämföras med beräkningen i projekteringsstadiets 

utdata på 0,326 W/m2K. Mer diskussion kring skillnader i våra utdata sker i 

kapitel 6.1.2 

Slutligen finns vissa små differenser i indata i jämförelse med rapporten i 

projekteringsstadiet. Exempelvis har vi el-effekt på 519 W för våra 

cirkulationspumpar. A-tempen skiljer sig med 40 m2 och här går inte direkt 

att döma ut varken vår eller hans indata, då differens är så pass liten. Även 

medelvärdet för ventilation skiljer sig mycket åt. Då vi kunnat ta del av data 

kring detta område, vilken troligen ej fanns att tillgå då hans beräkning 

gjordes, finns inte heller här mycket att påpeka.  

Vid jämförelse av den specifika energiåtgången totalt sett så uppgår den för 

beräkningen i projekteringsstadiet till 61 kWh/m2 och år, varav 

värmeförsörjningen är 52 kWh/m2 och år. För Fall 1 så har våra utdata gett 

oss en energiåtgång på 77,5 kWh/m2, vilken dels upptas av en 

värmeförsörjning på 64,4 kWh/m2 och år. Fall 2 visar en liten ökning i 

utdata och här uppgår energiåtgången teoretiskt för Blåsbälgen till 80,1 

kWh/m2 och år. I dessa 80,1 kWh/m2 och år, ingår en värmeförsörjning på 

67,0 kWh/m2 och år.  

 

6.1.2 Frågeställning 2 

Hur stor påverkan, har olika sätt att räkna köldbryggor, på slutgiltig 

teoretisk energiåtgång för Blåsbälgen? 

För fall 1, som kan överblickas i bilaga 1, är köldbryggorna inmatade efter 

principer som beskrivs i kapitel 4.1.4. Vi har fått uppfattningen att ett 20 % 

påslag anses vara relativt väl använt för branschen och innefattar en god 

säkerhetsmarginal. Själva inmatningsmetoden inrymmer inga tveksamheter, 

då även denna är vedertagen för branschen då det här tillvägagångssättet 

används i tidiga skeden. Vid slutgiltig utdata för beräkningen, så erhålls ett 

Um-värde på 0,410 W/m2K, vilket ligger över BBR 12s krav på 0,4 W/m2K. 

Då Blåsbälgen upprättades och när en första beräkning utfördes så var dock 

kravet 0,5 W/m2K. Man ser här hur snabbt byggnadssätt kan ändras, då 

Blåsbälgen byggdes med höga energikrav och ej klarar nutida Um-

värdesgränser, för det här sättet att beräkna Um.  

För fall 2, som kan överblickas i bilaga 2, har varje enskild köldbrygga 

beräknats i den 2-dimensionella delen för köldbryggeberäkning i VIP-

Energy. Dessa är uppdelade i byggnadsdelar för varje väderstreck och typ av 
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köldbrygga. Vi har för fall 2 beaktat balkonginfästning, kantplatta, ytterhörn 

utav sandwichelement och infästning vid tak. Dessa köldbryggor kan i VIP-

Energy ritas upp efter konstruktionsritningar och därefter visa ett Psi-värde 

för varje köldbrygga i sig. Härifrån kan man ha två tillvägagångssätt för den 

verkliga inmatningen utav köldbryggor för byggnaden som beräknas. Dels 

matas dessa köldbryggor in som köldbryggor med befintliga Psi-värden och 

uppmätta längder i m. Vid ett försök att sätta denna metod i bruk så sjönk 

vårt Um-värde i förhållande mot ursprungsvärdet vilket visar att vi tydligen 

inte behärskade själva inmatningen helt. P.g.a. detta valdes en annan bruklig 

metod där Psi-värdet för varje köldbrygga multiplicerades med längden för 

varje köldbrygga i sig. Det värde som härvid togs fram lades in under Psi-

värdesposten. Principen för fall 1 återföljs här och posten för mängdenheter 

ges ett värde 1 för alla köldbryggor. En mer noggrann metod som ovan 

nämnd gav oss ett Um-värde på 0,425 W/m2K.  

Oftast ser man att säkerhetsmarginalen som måste tillhandahållas, gällande 

köldbryggor, vid en byggnads upprättande kan sänkas vid en lite 

noggrannare metod för energiåtgångsberäkningar. För våra beräkningar får 

vi dock ett motsatt resultat. Detta beror antagligen på att man ej jobbat 

särskilt mycket med utförandet av själva köldbryggorna i förhållande till 

övrigt klimatskal, som generellt håller låga U-värden för varje byggnadsdel 

för Blåsbälgen. För Fall 1 så motsvaras påslaget för köldbryggor som 

tidigare nämnts av ca 20 %.  I jämförelse med ett Um-värde på 0,342 W/m2K 

för ett klimatskal utan köldbryggor får vi alltså 0,410 W/m2K. För Fall 2 så 

fås ett Um-värde på 0,425 W/m2K, vilket motsvaras av ett ca 24 % påslag.  

Erfarenhetsmässigt konstaterande för småhus är, att inverkan av linjära 

köldbryggor medför en ökning av Um på 15-20 % och för flerbostadshus kan 

denna ökning vara ännu större. (Boverket 2009) Detta stämmer överens med 

vår 24 % ökningen av Um-värdet.  

Även om man inte har tillgång till alla konstruktionsritningar, där alla 

infästningar och liknande fall kan läsas av, så får man ändå en relativt bra 

bild av hur mycket köldbryggorna kommer påverka den slutgiltiga 

värmeförsörjningen. Ett 20 % påslag ligger alltså lite lågt i jämförelse med 

vad det verkliga procentuella Um-påslaget kommer landa på, för en 

tvådimensionell inmatning av köldbryggor. Merjobbet för en inmatning av 

en mer noggrann metod borde enligt vår bedömning vara värd den extra 

tidsåtgången. Det har onekligen åtgått en del tid för oss att förstå 

tillvägagångssättet för denna inmatningsmetod med syfte att få en så korrekt 

inmatningsmodell som möjligt. Utifrån denna inlärningskurva, så anser vi 

dock att vi skulle kunna utföra samma beräkning, med ny indata, för ett nytt 

projekt, gällande inmatning av 2D-köldbryggor på lite drygt två timmar. 

Med hänsyn till mer erfarna VVS- och energi-konstruktörer effektivitet så 

borde den här tiden ytterligare kunna kortas ner.  

Om man för ett projekt har exakta köldbryggor att tillgå när 

energiberäkningen ska göras finns det ett mervärde i att räkna utefter en 
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metod med 2D-kölbrygggor. För beräkningen medför det att man får ett bra 

Um-värdepåslag gällande köldbryggor. Om informationen däremot är 

bristfällig rörande köldbryggor kan vägledning fås ur vår studie. För Fall 2 

uppgår procentpåslaget för köldbryggor på Um-värdet till 24 %. 

Procentsatsen i fråga skulle möjligen kunna användas som ett vedertaget 

påslag istället för det tidigare nämnda 20 % påslaget för flerbostadshus.   

 

6.1.3 Frågeställning 3 

Hur förhåller sig våra beräkningar i förhållande till uppmätta värden, 

gällande energiåtgången, för Blåsbälgen? 

För Blåsbälgen har uppmätta värden samlats in för en tidsperiod som 

sträcker sig mellan januari 2011 och mars 2013. Hur vi valt att hantera dessa 

data framgår ur kapitel 4.3. Fjärrvärmen uppgår till 66,943 kWh/m2 och år, 

och elförsörjningen till 15,041 kWh/m2 och år. Dessa poster ger en total 

energiåtgång på 81,984 kWh/m2 och år. Värdet för fjärrvärmen har grund i 

2012 års förbrukning enligt Växjöhems rapporter. Här har vi ej använt något 

medelvärde då energiförbrukningen för just uppvärmningsdelen ofta sänks 

med tiden för ett betongskal. För elförsörjningen har dock ett medeltal för 

2011 och 2012 års förbrukning tagits fram.  

Vid jämförelse med vår mer översiktliga beräkning, Fall 1, som ger ett 

teoretisk Um-värde på 0,410 W/m2K och en energiåtgång på 77,5 kWh/m2 

och år, har vi en skillnad på ca 4,5 kWh/m2 och år. Själva 

värmeförsörjningen för vår teoretiska beräkning uppgår till 64,4 kWh/m2 

och år och kan jämföras med fjärrvärmeförsörjningen på 66,943 kWh/m2 

och år. Härvid ser vi en skillnad på knappa 2,6 kWh/m2 och år, vilket får 

anses relativt ok. Skillnader i tappvarmvattenanvändning är antagligen en av 

orsakerna till differensen. Blåsbälgen har även provtryckts men vid 

förfrågan om resultaten, har dessa ej varit tillgängliga. Vi menar dock att 

misstag alltid sker vid en byggnation och huset är troligen inte helt tätt. 

Denna faktor spelar också in på skillnader i teoretisk och uppmätt 

värmeförsörjning.  

Elförsörjningen för våra teoretiska beräkningar uppgår till 13,1 kWh/m2 och 

år i jämförelse med de uppmätta värdena på 15,041 kWh/m2 och år. 

Antagligen ligger viss procentuell andel av felmarginalen i mängden el som 

går åt till fläktarna. Resterande skillnader härstammar troligen från 

ignorerandet av belysning i gemensamma utrymmen inomhus. Skillnaden på 

knappa 2 kWh/m2 och år har ändå inte jättestor inverkan på den totala 

energiåtgången och vi är nöjda med resultatet för beräkningen i fråga. 

För Fall 2 så stämmer teoretiska värden för värmeförsörjningen ännu bättre 

med de uppmätta, än för Fall 1. Vid denna beräkning har vi fått utdata på 

67,0 kWh/m2 och år. En ytterst liten skillnad som knappt är märkbara i 

jämförelse med uppmätta data på 66,943 kWh/m2 och år får ses som ett 



  
 

 

 

40 

David Sällström, André Persson 

väldigt bra resultat och ett resonemang kring vart denna procentuellt 

minimala skillnad kan ligga i känns överflödig. Skillnader i elförsörjningen 

är lika stora som för Fall 1 då endast köldbryggorna har ändrats från Fall 1 

och Fall 2. Den specifika energiåtgången för Fall 2 uppgår till 80,1 kWh/m2 

och år och skiljer sig åt med knappt 2 kWh/m2 och år i jämförelse med 

uppmätta värden på 81,984 kW/m2 och år.  

För Fall 2 har vi fått ett Um-värde på 0,425 W/m2K, vilket motsvarar ett 

köldbryggepåslag på ca 24 %. I jämförelse med ett påslag för köldbryggor 

på 20 % för Fall 1 så ger dessa extra 4 % en värmeförsörjningsökning på 2,6 

kWh/m2 och år.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Frågeställningarna som vi använde oss utav i början av projektet var lite 

otydliga och därav skapades en viss osäkerhet huruvida angripandet av dessa 

skulle ske. Viss ineffektivitet i sökandet efter data hade också grund i detta. 

Beräkningarna i VIP-Energy gick dock bra då första skedet i denna del 

endast bestod i inmatning utav befintlig data utifrån A-, respektive K-

ritningar.  

Under tiden projektet fortskred, fick vi dock klart för oss hur vi skulle kunna 

tillgodose VVS-Byrån i Växjö ABs behov för studien, men även egna mål, 

då vi gärna ville lära oss VIP-Energy grundligt. De frågeställningar som blev 

de slutgiltiga, fastslogs alltså inte helt förrän någon vecka in i projektet. 

Kanske att vi vid uppstarten av projektet skulle lagt mer tid på, att faktiskt 

förstå vad som var möjligt att ta reda på inom vårt område och därmed 

fastställt frågeställningar redan i det här skedet. Arbetsgången skulle då 

möjligen kunnat effektiviseras ytterligare. 

Vid användandet av källor, har vi lagt fokus på några få kvalitativa sådana, 

vilket, för ämnet i fråga, fungerat bra. Då de flesta källorna använts för att få 

korrekta indata för beräkningarna, känner vi, att inhämtning och gagnande 

av ytterligare källor ej skulle tillfört projektet några betydande mervärden 

och är därför nöjda med valen. 

Kontakten med företaget, VVS-Byrån i Växjö AB, har fungerat ypperligt 

och de har kunnat nås per telefon dagligen och därmed har arbetet flutit på 

bra.  

Kontakten med konsulter för uppförandet av Blåsbälgen har varit tudelad. 

Vissa kontakter har varit väldigt tillmötesgående och tillhandahållit önskad 

information omgående. Vissa kontakter har dock ej varit lika hjälpsamma 

och viss betydande information har helt uteblivit trots upprepade 

förfrågningar från vår sida. Härigenom har vissa indata fått diskuteras lite 

extra kring och är av mer övergripande art, då dessa fått hämtas från 

liknande projekt eller ritningar. Detta förhållande medför att beräkningar och 
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resultat möjligen skulle kunna blivit mer precisa och ett värde närmare 

verkligheten kunna nås.  

 

6.3 Köldbryggor 

De köldbryggor som vi har ritat upp i 2D-beräkningen stämmer med de 

ritningar som vi har blivit tilldelade. Psi-värdena som programmet 

kalkylerar är inget vi kan styra över och måste därmed lita på.  

VIP-Energy behandlar både 2D- och 3D-modelering av köldbryggor. Vi har 

valt att modellera alla köldbryggor i 2D. Det är tillräckligt eftersom 

konstruktionerna är homogena rakt igenom utan några material som skapar 

punktformiga köldbryggor. Detta gäller dock inte balkonginfästningarna där 

armering går från balkongfundamentet genom isoleringen i väggen och 

sedan in i betongbjälklaget. I det fallet tror vi att en 3D-modell hade gett ett 

precisare psi-värde och därmed ett sanningsenligare slutresultat. Men på 

grund av, att våra kunskaper och vår tid är begränsad, valde vi att modellera 

balkonginfästningarna i 2D.  

De två beräkningssätten skiljer sig åt genom beräkningen av köldbryggor. I 

det ena fallet där köldbryggorna består utav ett 20% påslag av klimatskalets 

area fick vi ett lägre Um-värde och en lägre energiförbrukning än det fallet 

då vi konstruerade egna köldbryggor.  

Målet med projektet var att göra noggranna uträkningar och vi har följt 

Svebyprogrammets rekommendationer väl. Därmed tror vi att fallet då 

köldbryggorna beräknas med ett påslag, alltså Fall 1, endast kan förbättras 

minimalt. Med detta menas att själva påslaget har låg felprocent. 

Felmarginaler antas ligga i indata för övriga poster. Dock kan Fall 2 

säkerligen bli mer precist genom förbättrade 2D- eller 3D-modeller av 

köldbryggorna. 

Konsekvenserna av de olika fallen är, att man har ett större utrymme för 

konstruktionsfel på arbetsplatsen vid Fall 2 än vid Fall 1, på grund av att Fall 

2 ger en högre teoretisk energiåtgång än Fall 1. En inmatning av 2D-

köldbryggor ger ett högre Um-värde i jämförelse med metoden där ett 20 % 

påslag används, vilket i sin tur leder till en ökad energiåtgång. Det gör i sin 

tur att Fall 1 ställer större krav på uppförandet av byggnaden i detta 

specifika fall. 

Vår uppfattning är att man i branschen ofta beräknar köldbryggor likt fall 1, 

dvs. man lägger till 20 % påslag på Um-värdet eller klimatskalets area.   
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6.4 Övriga diskussioner och analyser  

Endast ett objekt har tagits i beaktning för studien i fråga. Det medför att 

vårt resultat inte fullt ut kan tillämpas på alla byggnader. Vi anser dock att 

man kan använda studien för viss vägledning vid beräkningar på andra 

byggnader, främst gällande olika sätt att beräkna köldbryggor. 

Det faktum att det endast finns uppmätta värden för dryga två år gör studien 

mindre pålitlig. Vi anser att ett optimalt förhållande hade varit om 

byggnaden varit i bruk i minst tio år. Exempelvis så hade inte uttorkningen 

av betongens byggfukt haft lika stor inverkan vid tolkning av uppmätta 

värden för Blåsbälgen.  
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