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Sammanfattning 

Energiförbrukning är en aktuell fråga inom byggbranschen. Detta eftersom byggsektorn kan 

bidra kraftigt för att uppnå Sveriges miljömål. Denna studie utfördes för att studera hur 

beaktande av miljö- och energikrav vid skapandet av nya byggnader kan sänka 

energianvändningen och bidra till att uppnå de nationella miljömålen. Utöver 

energianvändningen studeras vilka för- och nackdelar valet av stomsystem har för en 

byggnad. Studiens utgångspunkt är ett flerbostadshus i Landskrona som ska byggas och där 

målet är att byggnaden ska kunna miljöcertifieras.  

Under litteraturstudien studerades vilka miljö- och energikrav som finns och vad de ställer 

för krav för nybyggda bostäder i Sverige. Sverige Centrum för Nollenergihus är den 

organisation som tar fram de kriterier som finns för lågenergihus. Det finns olika typer av 

lågenergihus. De som studerats är passivhus, minienergihus samt nollenergihus. Sweden 

Green Building Council har även tagit fram kriterier för miljöcertifieringssystem. I Sverige 

finns framför allt fyra olika miljöcertifieringssystem: GreenBuilding, Miljöbyggnad, 

BREEAM och LEED. Dessa certifieringssystem ställer bland annat krav på specifik 

energianvändning. 

Husets konstruktion studeras och därefter väljs den mest lämpade konstruktionen som 

uppfyller de krav som finns för lågenergihus och miljöcertifieringssystem. För att förenkla 

valet av konstruktionslösning för byggnaden i Landskrona utfördes energiberäkningar för tre 

olika konstruktioner för att kunna jämföra dem. På så vis gick de att se hur de olika 

konstruktionerna uppfyller kriterierna för lågenergihus och miljöcertifieringskraven.  

I studien beräknades Um-värdet och den specifika energianvändningen för konstruktionerna 

med hjälp av datorprogrammet Isover Energi 3. Jämförelsen mellan de tre olika 

konstruktionerna visade att konstruktionsdelarnas U-värde och installationer har en stor 

inverkan på byggnadens specifika energianvändning. Ett bättre U-värde för byggnadsdelarna 

och installationen av en värmeväxlare med hög verkningsgrad inverkar på reduceringen av 

byggnadens energianvändning. Ett förslag på en lämplig konstruktion av byggnaden som 

uppfyller kraven för passivhus och kravet på guldnivå i certifieringsystement Miljöbyggnad 

ges i slutet av rapporten. 
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Summary 

Energy consumption is a current issue in the construction industry where the construction 

sector can contribute significantly to the achievement of the environmental goals. This study 

was performed to study how the consideration of environmental and energy requirements for 

the design of new buildings can reduce energy consumption and help achieve environmental 

goals. In addition to energy consumption this study also included advantages and 

disadvantages the choice of frame system of a building. The study’s starting point is an 

apartment building which is going to be built in Landskrona and where the goal is for it to be 

environmentally certified. 

In the literature study the excisting environmental and energy requirements where studied 

and what they require of newly designed homes in Sweden. Sveriges Centrum för 

Nollenergihus is the organization who sets the criteria for low-energy buildings. There are 

various types of low-energy buildings. The studied types are passive houses, mini energy 

houses and zero energy houses. Sweden Green Building Council has also developed criteria 

for green building certification. In Sweden there are mainly four different environmental 

certifications: GreenBuilding, Miljöbyggnad, BREEAM and LEED which among other 

things puts demands on specific energy. 

The construction of the house is studied and thereafter the most suitable construction is 

chosen which fulfills the criterion of low-energy buildings and green building certification. 

To simplify the selection of the design for the building in Landskrona energy calculations 

were performed for three different designs to make a comparison between them. This was 

done to see how the different designs meet the criterion for low energy and green building 

certification. 

The study calculated the Um value and the specific energy consumption of the designs with 

the help of the computer program Isover Energy 3. The comparison between the three 

different designs indicated that the U-value of the parts in each design and different building 

services have a big impact on the specific energy consumption of the building. An improved 

U-value of the construction parts and the installment of a heat recovery ventilation with high 

efficiency has an effect on the reduction of the energy consumption. A proposal for a suitable 

design of the building which meets the critera of passive house and the criteria of the gold 

level in the green building certification system of Miljöbyggnad is presented at the end of the 

study. 
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Abstract 

Denna studie har utförts för att öka kunskapen om miljö- och energikrav i Sverige. Studien 

har utgått från en tomt i Landskrona där ett flerbostadshus kommer att byggas. 

I studien studerades vilka miljö- och energikrav som finns i Sverige. De 

miljöcertifieringssystem som studerats är GreenBuilding, Miljöbyggnad, BREEAM och 

LEED. De lågenergihus som studerats är passivhus, minienergihus och nollenergihus. 

I studien studeras även för- och nackdelar med olika stomsystem i trä. En slutsats om det bäst 

lämpade stomsystem för byggnaden i Landskrona dras. 

Tre typer av konstruktionslösningar tas fram för byggnaden. För dessa konstruktioner utförs 

energiberäkningar. Beräkningarna görs för att se vad som krävs för att uppfylla miljö- och 

energikrav som ställs på en nyproducerad byggnad. 

I slutet av studien rekommenderas en passande konstruktionslösning för byggnaden i 

Landskrona för att uppfylla kraven Miljöbyggnad Guld och passivhus 

 

Nyckelord: Energieffektiva byggnader, lågenergihus, miljöcertifiering, GreenBuilding, 

miljöbyggnad, BREEAM, LEED, energi, energianvändning 
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Förord 

Detta examensarbete är på 15 högskolepoäng och är det sista steget vi gör i vår utbildning 
Byggteknik, högskoleingenjör vid Linnéuniversitetet. Miljö och energieffektivisering är en fråga 
som ständigt tas upp i dagens samhälle. Vi ansåg det intressant att göra en studie som inriktar sig 
på det ämnet. Arbetet utfördes inom ramen för ingenjören Erik Holmgrens projekt där han 
utför ett lågenergihus i Landskrona. Vi vill tacka vår handledare på skolan Marie Johansson för 
hennes stöd och hjälp. Vi vill även tacka ingenjören Erik Holmgren för chansen han har gett 
oss. 
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1. Introduktion 

Idag är energiförbrukning en aktuell fråga som tas upp mycket inom 

byggbranschen. Sveriges miljömål är att minska energianvändningen med 20 % till 

år 2020 och 50 % till 2050 i förhållande till år 1995 (Energimyndigheten, 2014). 

Byggnadssektorn står för en stor andel av den totala energianvändningen i Sverige, 

se Figur 1a (Energimyndigheten, 2013). Inom byggsektorn förbrukas idag 90 % av 

energin under bruksskedet varav 60 % för uppvärmning och varmvatten, se Figur 

1b. Därför är kunskap och erfarenhet om energieffektivt byggande viktigt för att 

uppfylla Sveriges energimål. 

  

a) b) 

Figur 1a) Energiförbrukningen i Sverige (Energimyndigheten, 2013). b) Energiförbrukningen inom 

byggsektorn (Energimyndigheten, 2013). 

1.1 Bakgrund 

För att Sverige ska ha någon möjlighet att uppnå energimålen år 2020 krävs mer 

kunskap inom området. Under de senaste åren har intresset för energieffektivt 

byggande ökat kraftigt men det är inte tillräckligt för och kunna nå de uppsatta 

målen. En viktig del är minskad energianvändning i byggnadens bruksskede vilket 

är grunden till denna studie.  

Idag finns det flera olika typer av lågenergihus ute på marknaden som uppfyller de 

krav som finns på bland annat energianvändningen. Det finns även ett flertal 

miljöcertifieringssystem som klassificerar byggnader efter dess miljöpåverkan. 

Miljöcertifieringssystemen ställer framförallt krav på energiförbrukningen, men 

vissa ställer även krav på material, innemiljö, vatten, förvaltning, byggavfall, 

infrastruktur och kommunikation, ekologi och plats, föroreningar samt process och 

innovation. 

Byggandet av lågenergihus kommer att minska behovet av energi för uppvärmning. 

Detta leder till att det kommer att bli mer och mer viktigt att även studera de andra 

bidragen till energiförbrukningen. Byggandet och materialvalet kommer då att bli 

en allt viktigare del i processen. Ett viktigt bidrag för minskad energiåtgång under 

hela livscykeln är valet av stommaterial. De vanligaste stommaterialen på 

marknaden för flervåningsbostadshus idag är trä- eller betongstomme. En 

livscykelanalys som gjorts visar att trästommar förbrukar betydligt mindre energi 

än stommar av betong (Dodoo, 2012). En annan studie som utförts där de jämför 

koldioxidutsläpp från en trästomme respektive en betongstomme ur ett 
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livscykelperspektiv visar att trästommen förbrukar betydligt mindre koldioxid än 

betongstommen (Johansson, 2010). 

1.2 Syfte, mål och avgränsningar 

Syftet med denna studie är att studera hur beaktande av miljö- och energikrav vid 

skapande av nya byggnader kan hjälpa Sverige att nå de nationella miljömålen år 

2020 och 2050. 

Studien ska ge en fördjupad kunskap inom energieffektivt byggande i Sverige och 

visa vilka krav och miljöcertifieringssystem som finns idag. För att begränsa arbetet 

kommer det endast tas hänsyn till nyproducerade flerfamiljshus med upp till tre 

våningar. Ytterligare en begränsning är att endast de vanligaste och mest använda 

miljöcertifieringssystemen och stomsystemen studeras. 

Som ett case kommer en ett parhus som planeras uppföras i Landskrona att 

användas. För huset i Landskrona kommer därför det mest lämpade 

miljöcertifieringssystemet och nivå att väljas, liksom en kravnivå på 

energiförbrukning att tas fram. Utgående från detta skall ett förslag på konstruktion 

tas fram. Detta utförs genom en jämförelse mellan olika konstruktionslösningar för 

att se vilka som uppfyller kraven på energieffektivitet och kraven för 

miljöcertifiering. 
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 2. Metod och genomförande 

Första steget för att kunna genomföra denna studie är att göra en litteraturstudie. I 

litteraturstudien studeras vilka stomsystem som finns i trä, vilka krav som finns för 

lågenergihus och vilka miljöcertifieringssystem som finns för byggnader i Sverige. 

Här beskrivs de olika systemen och lågenergihusen. Litteraturstudien beskriver 

även för- och nackdelar med de olika stomsystemen, de olika nivåerna av 

energianvändning och de vanligaste miljöcertifieringssystemen. 

Nästa steg är att med hjälp av litteraturstudien dra en slutsats om vilka energikrav 

som bör användas för en byggnad i Landskrona. I detta steg ingår även att ta fram 

vilket stomsystem som lämpar sig för en byggnad utgående från de krav och 

förutsättningar som gäller. Även att välja ett miljöcertifieringssystem som är 

lämpligt och som behandlar de krav som efterfrågas ingår i detta steg. 

Utifrån valet av stomsystem kommer tre olika konstruktionslösningar att tas fram. 

Därefter kommer energiberäkningar att utföras för att se hur de olika 

konstruktionerna uppfyller lågenergihus- och miljöcertifieringskraven. Till 

förfogande vid energiberäkningen finns ritningar på tomten och byggnaden. Det 

finns även en möjlighet till en intervju med byggherren och arkitekten för att 

jämföra de krav de ställer med de krav och lösningar som bestäms efter 

litteraturstudien. Efter studien kommer en rekommendation att skrivas om vilken 

typ av konstruktion som bör väljas för att uppfylla kraven för miljöcertifiering. 
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3. Litteraturstudie 

Litteraturstudien genomförs för att öka kunskapen för energieffektivt byggande. 

Energieffektiva byggnader studeras för att ta fram kraven de ställer för en 

nyproducerad byggnad. En beräkningsgång för Um-värde och årlig specifik 

energianvändning beskrivs. Det görs även en litteraturstudie över vilka de 

vanligaste miljöcertifieringssystemen är och vilka krav de ställer. Till sist studeras 

vilka stomsystem i trä som oftast används och vad de har för egenskaper. 

3.1 Lågenergihus eller energieffektiva byggnader 

Lågenergihus eller energieffektiva byggnader är samlingsbegrepp för byggnader 

som förbrukar mindre energi än vad byggnormen kräver. Det finns ingen direkt 

definition på vad ett lågenergihus är. Det finns också ett antal lågenergihus begrepp 

som innebär högre krav kallade, passivhus, plusenergihus och nollenergihus.  

Sveriges Centrum för Nollenergihus(SCNH) är en organsation som startades 2010 

(Nollhus, 2013). De svenska kraven för passivhus och minienergihus ställs av 

SCNH. År 2012 utgav de FEBY12, som är en kravspecifikation för minienergihus, 

passivhus och nollenergihus (FEBY12). Kriterierna uppnås genom bra isolerade 

väggar, tak, golv dörrar och fönster samt välplanerade installationer. 

För projekteringen av lågenergihus är det lämpligt att arbeta enligt Kyoto-

Pyramiden, se Figur 2 (Paroc, 2014). Första steget är att hålla ner behovet av värme 

och kyla, detta ger en reducering av elbehovet. Därefter kunna nyttiggöra dagsljus 

och solenergi. Nästa steg är att visa och kontrollera energiförbrukningen, för att 

slutligen kunna välja en energikälla som passar för aktuell typ av byggnad. 

För att reducera energiförbrukningen i en byggnad bör stort fokus ligga på 

byggnadens ytterskal, ventilation och uppvärmningssystem. Installation av 

solfångare kan även ge en stor positiv inverkan på energiförbrukning. 

 

Figur 2. Fem effektiva steg till minskad energianvändning i byggnader(Paroc, 2014). 
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3.1.1 BBRs krav för ett standardhus 

Boverkets är en förvaltningsmyndighet som bland annat ansvarar för byggd miljö, 

bebyggelse och förvaltning (Boverket, 2014). Boverket får i uppgift av regeringen 

att ta fram Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd (BBR) som är 

allmänna föreskrifter och råd till Plan- och bygglagen(PBL) och Plan- och 

byggförordningen(PBF) (BFS 2013:14). 

Sveriges miljömål är att minska energianvändningen med 20 % till år 2020 och 50 

% till år 2050 i förhållande till år 1995 (Energimyndigheten, 2014). För att bidra till 

att Sverige ska uppnå de uppsatta miljömålen år 2020 så har BBR satt krav på den 

specifika energianvändningen (kWh/m
2
,Atemp,år) och den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten (Um).  

BBR definierar specifik energianvändning som den energi som, vid normalt 

brukande, levereras till en byggnad för uppvärmning, varmvattenberedning, 

komfortkyla och fastighetsenergi. BBRs krav för bostäder som har ett annat 

uppvärmningssystem än el är redovisade i Tabell 1. Tabellen visar kraven för 

samtliga klimatzoner i Sverige. Sverige är uppdelat i tre olika klimatzoner, norra 

Sverige tillhör klimatzon I, mellersta klimatzon II och södra klimatzon III 

Tabell 1. BBRs krav för icke elvärmda byggnader. 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 

energianvändning 

kWh/m
2
,Atemp,år 

130 110 90 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskofficient (Um) 

W/m
2
K 

0,40 0,40 0,40 

3.1.2 Minienergihus 

Minienergihus kraven syftar till att minimera den tillförda energin och effekten för 

byggnadens uppvärmning (Energimyndigheten, 2009). Detta görs så att den 

nödvändiga komforten i byggnaden kan erhållas på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Kraven för ett minienergihus ligger mellan passivhuskraven och BBRs 

energianvändningskrav(Nollhus, 2012). Kravet för årlig specifik energianvändning 

för minienergihus finns i Tabell 2. 

3.1.3 Passivhus 

Passivhus är en välplanerad och energisnål byggnad (Andrén, 2012). Målsättningen 

är minimala värmeförluster vilket medför att inget värmesystem behövs. Huset 

värms istället upp av människor, apparater samt solinstrålning. För att minimera 

värmeförlusterna läggs en stor vikt på klimatskalet med mycket värmeisolering, 

minskade köldbryggor, extremt lufttät konstruktion, energieffektiva fönster och 

dörrar samt ventilationssystem med hög verkningsgrad för värmeåtervinning av 

luft. Kraven enligt FEBY 12 finns i Tabell 2 (Nollhus 2012). 
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Tabell 2. Högsta specifika energianvändningen för en byggnad enligt kraven för passivhus och 

minienergihus (Nollhus, 2012). 

Klimatzon 

Passivhus 

Icke elvärmda 

[kWh/m
2
,Atemp,år] 

Minienergihus icke 

elvärmda 

[kWh/m
2
,Atemp,år] 

I 63 78 

II 59 74 

III 55 70 

3.1.4 Nollenergihus  

Nollenergihus är en typ av passivhus. För nollenergihus gäller de vanliga kraven 

för passivhus. Utöver passivhuskraven gäller att sammanlagd levererad energi till 

en byggnad skall vara mindre än sammanlagd levererad energi från byggnaden 

(Nollhus, 2012). Detta innebär att man i byggnaden måste ha någon typ av 

energikälla så som solfångare, vindkraft eller annat energialstrande system. 

3.2 Energianvändning  

Alla byggnader har krav på sin energianvändning. Det som bedöms är byggnadens 

specifika energianvändning enligt BBRs definition. Enligt BBR är Atemp den arean 

för samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturerreglerade 

utrymmen som är avsedda för temperaturer över 10°C som begränsas av 

klimatskärmens insida. 

3.2.1 Beräkning av Um och specifik energianvändning 

För att kunna kontrollera om byggnaden uppfyller kraven för specifik 

energianvändning behöver först en Um-beräkning utföras.  

Um är den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för en byggnad och mäts 

i (W/m
2
,K), dvs. den talar om hur mycket värmeeffekt som går ut genom 

byggnadens ytterskal. Den omfattar transporten av värme genom de olika 

byggnadsdelarna och även den värme som transporteras genom byggnadens 

köldbryggor. 

   
 ∑      

 
   ∑       

 
    ∑    

 
   

   
 

( 1 ) 

För att beräkna byggnadens Um-värde behövs dem omslutande byggnadsdelarnas 

värmegenomgångskoefficient, Ui (W/m
2
K), och area, Ai (m

2
). Summan av alla 

byggnadsdelars ytor bildar, Aom (m
2
). Även värmegenomgångskoefficient för 

byggnadens linjära köldbryggor, Psik (W/mK) och dess längd, lk (m), behövs. 

Ibland behövs även värmegenomgångskoefficienter för punktformiga köldbryggor, 

χj. 

Beräkning av energianvändningen kan göras med hjälp av tre olika metoder 

(Warfvinge, 2010). Antingen för hand med gradtimmar, datorbaserad beräkning 
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eller med hjälp av avancerade beräkningsprogram. Metod väljs beroende på hur 

noggrann beräkningen skall vara. Grundtanken är lika för alla typer av beräkningar, 

det som skiljer är noggrannheten.  

Vid beräkning för hand av specifik energianvändning tas det hänsyn till två olika 

typer av värmeförluster. Dessa värmeförluster är transmissionsförluster, Pt (kW) 

och ventilationsförluster, Pv (kW). 

 

Transmissionsförlust är den värme som tränger ut genom byggnadens klimatskal. 

Drivkraften för transmission är temperaturskillnaden mellan ute och inne.  

                     ( 2 ) 

För att beräkna transmissionsförlusterna, Pt, så multipliceras byggnadens totala 

värmegenomgångskoefficient, Um, byggnadens totala omslutande area, Aom och 

skillnaden mellan rumstemperaturen, trum (°C), och den lägsta dimensionerande 

utetemperaturen, DUT (°C).  

Ventilationsförluster är den värme som går förlorad genom ventilation, öppningar 

och otätheter. 

                           ( 3 ) 

För att beräkna ventilationsförlusterna, Pv, multipliceras luftflödet, Q (m
3
/s), med 1 

minus värmeåtervinningens verkningsgrad,α (%), med skillnaden mellan 

rumstemperaturen, trum, och den lägsta dimensionerande utetemperaturen, DUT och 

till slut med 0,33 som är den energi som krävs för att värma luften 1°C. 

Energibehovet, E, bestäms av effektbehovet och antalet gradtimmar som behövs för 

att värma inneluften till önskad temperatur. Vid specifik energiberäkning tas det 

inte bara hänsyn till byggnadens värmeförluster utan också för byggnadens 

tillskottsvärme, Pgratis (kWh). Den teoretiska energin minskas då tack vare 

internvärmeenergin, Ei. Tillskottsvärmen är värme från solinstrålning, värme från 

hushållsel och från människor som vistas i byggnaden. 

                       ( 4 ) 

Internvärmeenergin, är produkten av intervärmeeffekten, Pi, golvytan för 

byggnaden, Agolv (m
2
), driftfaktorn för internvärmeeffekten, DRIFT, och 8760 som 

är antalet timmar på ett år. 

   
  

        
    

( 5 ) 

För att räkna ut transmissionsenergin, Et, så divideras transmissionsförlusten, 

Pt, med skillnaden mellan innetemperaturen, trum och årsmedeltemperaturen, 

DOT, sedan multipliceras det med antalet gradtimmar för uppvärmning, Ch 

(Kh).  

 

   
  

        
    

( 6 ) 
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För att räkna ut ventilationsenergin, Ev, så divideras ventilationsförlusten, Pv, med 

skillnaden mellan innetemperaturen, trum och årsmedeltemperaturen, DOT (°C), 

sedan multipliceras det med antalet gradtimmar för uppvärmning, Ch.  

           ( 7 ) 

För att sedan räkna ut verkliga energiförbrukningen adderas transmissionsenergin 

och ventilationsenergin och internenergin dras ifrån. 

3.3 Miljöcertifieringssystem 

Miljöcertifiering av byggnader i Sverige drivs av Sweden Green Building 

Council(SGBC) som är en ideell förening öppen för företag och fastighetsägare 

inom byggbranschen (Sweden Green Building Council, 2014). Det finns flera olika 

system för certifiering. SGBC har valt att använda Miljöbyggnad, Green Building, 

LEED och BREEAM som skall passa flera olika byggnader och fastighetsägare, se 

Figur 3. Miljöcertifieringen betygsätter en byggnads hållbarhet ur miljösynpunkt.  

 

Figur 3. Områden vilka de olika miljöcertifieringssystemen ställer krav på (Sweden Green Building 

Council, 2014). 

3.3.1 GreenBuilding 

GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades i Sverige år 2004. Systemet riktar 

sig till företag och organsationer där effektivisering av energianvändningen är ett 

mål i lokalerna (Sweden Green Building Council, 2014). 

GreenBuilding togs fram för att snabba på effektiviseringen av energiförbrukningen 

i bygg-och fastighetssektorn. SGBC har sen 2010 ansvaret för GreenBuilding i 
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Sverige. Sverige har totalt 300 byggnader som är miljöcertifierade enligt 

GreenBuilding år 2013.  

För att uppfylla certifieringskraven ska den årliga energianvändningen vara 25 % 

lägre än kraven som finns i de aktuella BBRkraven då byggnadslov söktes. 

3.3.2 Miljöbyggnad  

Miljöbyggnad togs fram år 2005 av Sweden Green Building Council (SGBC) och 

används för befintliga och nybyggda byggnader, oavsett storlek (Sweden Green 

Building Council, 2014). Miljöbyggnad är anpassat efter svenska förhållanden och 

är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att miljöcertifiera sin byggnad. 

Certifieringssystemet som bedömer energi, innemiljö och byggnadsmaterial kan ge 

betyget Brons, Silver eller Guld. År 2014 är det ännu inte många byggnader som 

miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad i Sverige. För att ta del resultaten för de 

nybyggda och befintliga byggnaderna som certifierats, se Figur 4. 

 

Figur 4. Statistik enligt SGBC för Miljöbyggnadscertifierade byggnader, 2014-04-25 (Sweden Green 

Building Council, 2014). 

För att uppnå betyget guld får inte den årliga energianvändningen överstiga 65 % 

av BBRs krav vilket motsvarar 58,5 kWh/m
2
,år för klimatzon III. För att uppnå 

silver krävs 75 % av BBRs krav, som motsvarar 67,5 kWh/m
2
,år för klimatzon III. 

För brons gäller BBRs krav vilket motsvarar 90 kWh/m
2
,år för klimatzon III. För 

nya byggnader ska resultatet verifieras efter två år, därefter erhålls ett certifikat som 

gäller i 10 år. 

Miljöbyggnad ställer fler krav än specifik energiförbrukning. Miljöbyggnad ställer 

även krav på värmeeffektbehov, solvärmelast, energislag, ljudmiljö, radon, 

ventilationsstandard, kväveoxid, fuktsäkerhet, termiskt klimat för vinter och 

sommar, dagsljus, legionella, dokumentation av byggvaror samt utfasning av 

farliga ämnen. 
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3.3.3 BREEAM-SE 

BREEAM-SE kom i svensk version år 2013 och har funnits sen 1990 och togs fram 

av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannien. Systemet certifierar 

både nya och befintliga kontor- och handelsbyggnader och ger dem betyg från Pass, 

Good, Very Good, Excellent till Outstanding (Sweden Green Building Council, 

2014). Betyget beror på projektledning, energianvändning, inomhusklimat, 

vattenhushållning, avfallshantering, markanvändning, påverkan av närmiljö, 

byggnadsmaterial, föroreningar och byggnadens närhet till kommunikationsmedel. 

Nya tekniska lösningar kan höja betyget. 

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är en metod för 

miljöcertifiering från Storbritannien framtaget av BRE motsvarande SP, Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut.  

Sedan 1990 har över 115000 byggnader miljöcertifierats. SGBC har tagit fram en 

svensk version, BREEAM-SE, som är anpassad efter svenska förhållanden. 

Systemet har använts sedan 2013 i Sverige och gör det möjligt att certifiera 

byggnader på svenska med svenska regler och standarder men med en 

internationellt erkänd metod.  

3.3.4 LEED 

LEEDs första grundversion kom ut år 2000 och togs fram av U.S. Green Building 

Council (Sweden Green Building Council, 2014). System som är lämpat för alla 

sorters byggnader, inklusive sjukhus, där grundversionen har utvecklats för att 

passa olika typer av byggnader. Systemet kan användas under projekterings- och 

driftfasen. Systemet LEED används för att bedöma byggnadens miljönivå utifrån 

närmiljö, användning av energi- och vatten, material och inomhusklimat. Därefter 

betygsättas byggnaderna utifrån ett poängsystem som är i fyra olika nivåer, 

byggnaden kan uppnå betyget Certifierad, Silver, Guld, eller Platinum, se Figur 5. 

 

 

Figur 5. Poängkraven för de olika nivåerna i LEEDs miljöcertifieringssystem (Sweden Green 

Building Council, 2014). 
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3.4 Stomsystem i trä 

En studie som ligger till grund för valet av stommaterial är livscykelanalysen av 

Dodoo, som visar att trästommar förbrukar betydligt mindre energi än stommar av 

betong (Dodoo 2012). En annan studie är Johanssons studie som visar att 

trästommar har ett lägre koldioxidutsläpp än betongstommar och är då mer 

gynnsamma för miljön (Johansson 2010).  

De två vanligaste stomsystemen för flerbostadshus idag är regelstomme eller 

skivsystem av massivträ (Träguiden, 2014). Även ett tredje system bestående av 

pelare och balkar används ibland. Huskomponenterna kan i sin tur antingen vara 

volymelement eller planelement om de är producerade på fabrik. 

3.4.1 Pelar-balksystem 

Pelar-balksystem, se Figur 6, innebär att de vertikala krafterna tas upp av pelare och 

balkar (Träguiden, 2014). De horisontella krafterna tas upp av sneda strävor eller 

fast inspända pelare till grunden, dessa bör placeras vid trapphus eller i fasaden för 

att inte påverka planlösningen. Bjälklag av massivträ kan användas som styv skiva. 

Vid stabilisering kan även ramverken utnyttjas. Systemet kompletteras sedan med 

utfackningsväggar som endast tar hand om vindlast och egentyngd. 

 

Figur 6. Exempel på ett pelar-balksystem med ett stabiliserande hisschakt i betong. 

Systemet används främst för byggnader med stora spännvidder och öppna golvytor 

till exempel kontors-, industri- och affärslokaler.Ur ljudsynpunkt är detta ett bra 

system. Flanktransmissionen mellan våningar minskas med bärande pelare istället 

för bärande väggar. Ljudöverföring via installationer i väggar och bjälklag måste 

dock uppmärksammas. Pelare och balkar görs ofta av limträ. Pelare av limträ har 

hög bärförmåga vid förhållandevis små tvärsnitt eftersom de oftast inte behöver 

kläs in av brandtekniska skäl. Idag finns bara en leverantör av pelar-balksystem för 

bostadshus i trä i Sverige. 
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3.4.2 Regelsystem(lättbyggnadsstomme) 

Stomsystemet är uppbyggt av reglar och bjälklag av massivt virke eller 

sammansatta profiler så som I-balkar, fackverk och limträ (Träguiden, 2014). 

Reglar och bjälklag kompletteras sedan med mineralull, skrivmaterial och 

membran, se Figur 7. Systemet lämpar sig till småhus och flervåningshus. I 

flervåningshus där högre krav ställs på ljud och brand löses detta genom att 

använda flerskiktsskivor. 

 

Figur 7. En regelstommes beståndsdelar (Träguiden, 2014). 

Träregelsystem har använts som byggsystem för småhus i Sverige sedan 1930-talet 

och är ännu det helt dominerande byggsystemet för denna typ av byggnader. 

Byggsystemet är helt dominerande i småhusindustrin när det gäller tillverkning av 

fabrikstillverkade hus. På fabrik tillverkas byggnaderna antingen som planelement 

eller volymelement för transport och montering på byggarbetsplats. Systemet kan 

också användas för byggnation med lösvirke direkt på byggplats. I branschen finns 

stor vana att använda detta byggsystem och för prefabricerad tillverkning finns 

närmare 50 leverantörer av byggsystemet i Sverige. Byggande med lösvirke eller 

planelement ger en stor frihet i möjlighet för olika planlösningar och utförande. 

Byggandet av volymelement är mycket rationell men kan vara svårare att anpassa 

för ett enskilt bygge med krav på speciell planlösning. 

3.4.3 Skivsystem av massivträ 

En massivträskiva är en skiva som består av trästycken som limmats ihop i skikt 

(Träguiden, 2014). Flerskikts massivträskiva innebär att skivorna har limmats ihop 

och minst ett skikts fibrer är vinkelräta mot ytterskivan. En sådan skiva kallas KL-

skiva(korslimmad skiva). Massivträskiva kan även vara ett planelement som 

spikats, skruvats eller spänts ihop.  
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Massivträstomme är en stomme uppbyggd av bjälklag och/eller väggar av 

massivträskivor som ansluts till varandra enligt krav. Systemet lämpar sig till 

småhus och flervåningshus där höga krav ställs på bärförmåga, ljudisolering och 

brand. Systemet klarar bjälklagsspännvidder upp till 12 meter. Vid större 

spännvidder kompletteras systemet med pelare och balkar. Bjälklagselementen har 

plana undersidor vilket förenklar montering av installationer och undertak. 

Byggsystemet kan också kombineras med delar av byggnaden i massivträskivor 

och delar av byggnaden i regelstomme. I Sverige finns ett fåtal leverantörer av 

massivträskivor och byggsystem som utnyttjar dem. 

3.5 Program för datorberäkning 

Um-beräkningar och energiberäkningar i denna studie utförs med hjälp av 

datorprogrammet Isover Energi 3. Programmet används för att få ett noggrannare 

energiförbrukningsresultat jämfört med en beräkning för hand då programmet 

analyserar fler parametrar som påverkar energiförbrukningen. 

3.5.1 Isover Energi 3 

Isover Energi 3 är ett datorprogram för enklare beräkning av energianvändning. 

Programmet används för att beräkna att projekterade byggnader uppfyller kraven 

för värmeisolering och energianvändning som BBR ställer. Programmet beräknar 

U-värden för väggar, tak, golv, fönster och dörrar, Um-värdet för hela 

konstruktionen, köldbryggor och byggnadens specifika energianvändning. 

Programmet ger möjlighet att ändra indata för ett antal olika installationer som 

påverkar den specifika energianvändningen. De installationer som behandlas för 

luftväxling är genomsnittlig rumshöjd, genomsnittlig innetemperatur, infiltration, 

ventilation och värmeväxlarens verkningsgrad. För poster som avger internvärme 

finns indata för hushållsenergi, fastighetsenergi och antal personer i genomsnitt. 

För värmepump för uppvärmning är indata för årsvärmefaktor, dimensionerad för 

procent av husuppvärmningen, dimensionerad för procent av varmvattenbehovet 

och installerad el-effekt för drift av värmepump möjliga att förändra. Indata för 

andra uppvärmningssystem är verkningsgrad för värme, verkningsgrad för 

varmvatten och installerad el-effekt för uppvärmning. Till sist finns indata för 

solfångare, varmvattenberedning och komfortkyla. 
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4. Val av kravnivå och system  

För att bygga ett flerfamiljshus som ställer krav på den specifika 

energianvändningen är det viktigt att studera de olika kravnivåerna som finns.  

Kraven skiljer sig beroende på i vilken klimatzon huset befinner sig i. Sverige är 

uppdelat i tre olika zoner, södra Sverige tillhör klimatzon III.  

4.1 Kravnivåer på energianvändning 

I denna studie har fyra olika kravnivåer på energianvändning studerats, se Tabell 3. 

De olika kravnivåerna som kommer att uppmärksammas är först BBRs krav för 

standardhus som alla byggnader måste uppfylla. Därefter studeras de hårdare 

kravnivåerna som finns för minienergihus, passivhus och nollenergihus. Byggnaden 

ska uppfylla BBRs krav för att kunna gå vidare till de hårdare kravnivåerna som 

finns för lågenergihus. Den specifika energianvändningen för ett nollenergihus är 

samma som för ett passivhus. Utöver kraven för passivhus så ställer nollenergihus 

även krav på att den sammanlagda levererade energin till huset ska vara mindre än 

den sammanlagda levererade energin från huset. 

Tabell 3. Kraven på energianvändning för olika typer av lågenergihus. 

Typ av hus Klimatzon III 

Standarhus 90 kWh/m
2
*Atemp,år 

Minienergihus 70 kWh/m
2
*Atemp,år 

Passivhus 55 kWh/m
2
*Atemp,år 

Nollenergihus 55 kWh/m
2
*Atemp,år 

Kravnivåena visar att passivhus och nollenergihus har det hårdaste kraven för årlig 

specifik energianvändning. För att maximalt bidra till minskningen av 

energianvändningen få Sverige att uppfylla de nationella miljömålen till år 2020 

rekommenderas att alla nybyggda hus uppfyller kravnivåerna för passivhus eller 

nollenergihus. 
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4.2 Val av miljöcertifieringssystem  

Ett annat sätt att värdera en byggnads miljöpåverkan är att miljöcertifiera den. Det 

miljöcertifieringssystem som studeras i detta arbete är GreenBuilding, 

Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. Tabell 4 visar på en sammanställning av 

vilka punkter som ställs krav på i de olika miljöcertifieringssystemen. För vårt fall 

så kommer ett flervåningsbostadshus att studeras. 

Tabell 4. För- och nackdelar med de olika miljöcertifieringssystemen. 

  Green 

Building 

Miljöbyggnad BREEAM LEED 

Bostadshus - + - + 

Parametrar efter 

byggnation  

+ + - - 

Krav på energi + + + + 

Krav på innemiljö - + + + 

Summa + 2+ 4+ 2+ 3+ 

De miljöcertifieringssystem som riktar sig till bostadshus är miljöbyggnad och 

LEED. En nackdel med BREEAM och LEED är att de tar upp ett stort antal 

parametrar som enbart kan studeras efter byggnationen vilka inte kan styras under 

denna studie. Krav på energi är en viktig förutsättning för alla 

miljöcertifieringssystem eftersom energi är en viktig aspekt för miljöpåverkan. 

Nästan alla system riktar sig in på innemiljön i byggnaden förutom GreenBuilding 

som enbart tar initiativ för snabb effektivisering av energiförbrukningen. 

Efter sammanställning av de olika miljöcertifieringssystemen har valet fallit på 

miljöbyggnad eftersom systemet passar bäst för att studera nybyggnation av 

bostadshus. De andra systemen innehåller parametrar som inte kan styras innan 

byggnaden är färdigställd. Exempel på parametrar i denna studie som inte anses 

vara aktuella för denna studie är vatten, förvaltning, byggavfall, föroreningar, 

ekologi och plats mm.  
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4.3 Val av stomsystem  

Det finns flera faktorer som måste beaktas innan val av stomsystem kan göras för 

huset. De faktorer eller förutsättningar som kommer att inkluderas är byggnadens 

höjd och spännvidd samt brandsäkerhet och ljudtransmission. För byggnadshöjden 

tre våningar och små spännvidder i det aktuella huset är skivsystem av massivträ 

eller regelstomme mest lämpligt. Skivsystem av massivträ klarar 

bjälklagsspännvidder upp till 12 meters spännvidd. Pelar-balksystemet är mer 

lämpligt för byggnader med fler antal våningar och därför är systemet inte aktuellt 

för den aktuella byggnaden. Alla stomsystemen klarar sig bra utifrån brand- och 

ljudsynpunkt se Tabell 5. 

Tabell 5. För- och nackdelar med olika stomsystem. 

Förutsättning för 

byggnaden 

Pelar-balksystem Skivsystem av 

massivträ 

Regelstomme 

Små spännvidder - + + 

Brand EI60 + + + 

Tre våningar - + + 

Ljudtransmission + + + 

Summa + 2+ 4+ 4+ 

Utifrån de faktorer som har studerats har en sammanställning gjorts av de olika 

byggsystemen regelstomme, skivsystem av massivträ samt pelar-balksystem. 

Skivsystem av massivträ och regelstomme fick 4+, se Tabell 5. Båda stomsystemen 

är alltså lämpliga för den aktuella byggnaden. Detta försvårade valet av 

stomsystem, därför valdes att gå vidare med möjligheterna som finns för leverans 

och producenter i södra Sverige. Regelstomme har en känd teknik och flera 

producenter lokalt. Skivsystem av massivträ finns få leverantörer av i hela Sverige. 

Valet av regelstomme gjordes utifrån leveransmöjligheten och även den enkla 

tekniken för byggande. 
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5. Byggnaden i Landskrona 

Som en case studie kommer ett planerat bostadshus i Landskrona att användas. 

Studien utgår ifrån en tomt i centrala Landskrona där byggnadsingenjör Holmgren
1
 

planerar att bygga ett parhus med två separata boenden, se Figur 8. I och med att 

tomten är placerad i Landskrona innebär det att den tillhör Klimatklass III. För 

tomten finns ett byggnadsförslag ritat av byggnadsingenjör Holmgren som kommer 

att användas utgångspunkt i studien. 

 

Figur 8. Tomtens placering i Landskrona (Google Maps, 2014). 

5.1 Allmänt om byggnaden 

Tomten är belägen längs en stadsgata med befintliga två- och enhalvvåningshus i 

tegel på ömse sidor om den planerade byggnaden. Tomtens storlek är 313m
2
 se 

Figur 9 och byggrätten motsvarar ungefär halva tomtarean. Då parhuset byggs i 

anslutning till vägen bildas en trevlig och avskild innergård.  

 

Figur 9. Tomtgränsen och husets placering på tomten. 

 visar husets placering och tomtens gräns. 

                                                 
1
 Erik Holmgren, arkitekt och byggherre för byggnaden. 
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Figur 10a visar en vy från gatan som passerar byggnaden. Vyn visar de två stora 

fönstren på våning två, ett i varje lägenhet, samt det svagt lutande sadeltaket som 

kommer bli en tydlig variation i form jämfört med de intilliggande husen. Figur 10b 

visar en vy från innergården. Även här är två stora fönster placerade på våning två, 

ett i varje lägenhet. Taket mot innergården har högre lutning än taket mot framsidan 

och fyra mindre takfönster. 

  

a) b) 

Figur 10a) Vy från gatan. b) Vy från innergården. 
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Huset är uppdelat i två spegelvända lägenhetshus med en bärande och 

lägenhetsskiljande vägg mellan, se Figur 11. Byggnaden är planerad att byggas i 

två och en halvvåning, där vinden är inredd och har ett snedtak. Huset är 13m brett 

och 12m djupt. Spännvidden blir 5,75m för bjälklagen. Stommaterialet för huset är 

tänkt att vara i trä och fasadmaterialet är träpanel. Grunden till huset är en platta på 

mark och jordarten under plattan är lera. Parhusets sammanlagda Atemp (arean för 

samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturerreglerade 

utrymmen) för båda lägenheterna är 367m
2
.  

 

Figur 11. Stommen och vilka väderstreck väggarna befinner sig i. 
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5.1.1 Plan 1 

Entrén till byggnaden ligger på plan ett, se Figur 12. Från gatan leder ytterdörren in 

till en avlång hall där även trappan till andra våning är placerad. Rakt genom hallen 

från ytterdörren ligger ett stort sovrum. På söder sida om hallen ligger lägenhetens 

uppvärmda garage. Väster om garaget och söder om sovrummet finns en 

klädkammare och en tvättstuga med ingång både från garaget och från sovrummet. 

Båda lägenheterna har tillgång till uteplatsen som nås via två utgångar, en genom 

sovrummet och en genom tvättstugan.  

 

Figur 12. Planlösningen för plan ett. 
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5.1.2 Plan 2 

Från hallen i plan 1 leder en trappa upp till plan 2. Plan 2 har en öppen planlösning 

där ett kök ligger i västra delen mot uteplatsen och ett större allrum är placerat mot 

östra väggen, se Figur 13. Mellan kök och allrum finns ett litet WC. En 

anmärkningsvärd sak på plan två är att det endast finns två stora fönster i varje 

lägenhet. 

 

Figur 13. Planlösningen för plan två. 
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5.1.3 Plan 3 

Plan 3 består av en hall som nås via en trappa från plan 2, se Figur 14. Hallen leder 

till två sovrum placerade mot uteplatsväggen. Från hallen har man även tillträde till 

WC/Dusch och ett stort förråd. Hela tredje plan har snedtak och låga väggar utan 

fönster. Ljusinsläpp kommer istället från de takfönster som finns. Från hallen finns 

även en öppen yta ner mot plan två för att ge en rymlig och trivsam miljö. 

 

Figur 14. Planlösningen för plan tre. 
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 5.1.4 Sektion 

Sektionen ger en bättre bild över taklutningen och hur takfönstren är placerade, se 

Figur 15. En del av trappan syns på ritningen och hur den leder upp från plan två 

till plan tre. Sektionen visar även hur takhöjden skiljer sig på plan tre. Takhöjden 

för plan ett är 2,4m och för plan två är den 2,6m. Den genomsnittliga rumshöjden 

uppskattas till 2,5m. Den totala höjden på husets blir ungefär 9,5m. 

 

Figur 15. En sektion över den planerade byggnaden i Landskrona. 

5.1.5 Övriga förutsättningar 

Byggherren har satt upp krav och mål för vad byggnaden skall innehålla och 

uppfylla. Ett av målen för byggnaden är att den skall uppfylla kraven för 

Miljöbyggnad Guld. Ett annat mål är att byggnaden skall byggas i miljövänliga 

material. 

5.2 Konstruktion 

Arkitekten har bestämt att stommen ska vara en stomme av trä. Med tanke på 

förutsättningarna att huset byggs som ett in-fill house och husets annorlunda form 

så krävs flexibilitet är därför regelstomme ett passande system. Regelstommen 

uppfyllde också alla de krav som fanns på stommen enligt kapitel 4. Hur 

regelstommen kommer fyllas ut med isolering och dimensioner kommer fastställas 

genom energiberäkningar. Energiberäkningar för tre olika konstruktioner som 
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sedan jämföras för att få en bild om vad som krävs angående isoleringstjocklek och 

installationer. Tre olika konstruktioner med olika isoleringsmängd och olika 

installationssystem studerades. Den första konstruktionen är en mer eller mindre 

standardkonstruktion medan de följande konstruktionerna valts för att ge en högre 

energiprestanda hos byggnaden. 

5.2.1 Standardkonstruktion 

Den första konstruktionen är tänkt att vara en standardkonstruktion och innehålla 

byggnadsdelar och installationer med genomsnittliga U-värden, se Figur 16. 

Standardkonstruktionen innehåller fönster med U-värde 1,2 W/m
2
,K och dörrar 

med U-värde 1,0 W/m
2
,K. 

 

Figur 16. Standardkonstruktionens byggnadsdelar. 
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5.2.2 Mellankonstruktion 

Mellankonstruktionen är en konstruktion där U-värden för väggar och tak ändras 

men fönster och dörrar förblir desamma som i standardkonstruktionen, se Figur 17. 

Mellankonstruktionen innehåller fönster med U-värde 1,2 W/m
2
,K och dörrar med 

U-värde 1,0 W/m
2
,K. 

 

Figur 17. Mellankonstruktionens byggnadsdelar 
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5.2.3 Lågenergikonstruktion 

För lågenergikonstruktionen byts fönster och dörrar ut till mer energieffektiva 

modeller med lägre U-värden, se Figur 18. Lågenergikonstruktionen innehåller 

fönster med U-värde 0,8 W/m
2
,K och dörrar med U-värde 0,8 W/m

2
,K. 

 

Figur 18. Lågenergikonstruktionens byggnadsdelar. 
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Det som skiljer en konstruktions Um-värde från en annan konstruktions är de olika 

Byggnadsdelarnas U-värden, se Tabell 6. 

Tabell 6. Sammanställning av de olika byggnadsdelarnas U-värde(w/m2°C) för de olika 

konstruktionerna. 

Byggnadsdel Standardkonstruktion Mellankonstruktion Lågenergikonstruktion 

Golvyta 0,10 0,10 0,10 

Södervägg 0,12 0,09 0,09 

Västervägg 0,12 0,09 0,09 

Fönster 1,2 1,2 0,8 

Dörr 1,0 1,0 0,8 

Norrvägg 0,12 0,09 0,09 

Östervägg 0,12 0,09 0,09 

Fönster 1,2 1,2 0,8 

Ytterdörr 1,0 1,0 0,8 

Garagedörr 1,0 1,0 0,8 

Västertak 0,15 0,09 0,09 

Fönster 1,2 1,2 0,8 

Östertak 0,15 0,09 0,09 

Fönster 1,2 1,2 0.8 

5.3 Köldbryggor 

Alla anslutningar mellan byggnadsdelarna ger upphov till någon form av 

köldbrygga. För att underlätta jämförelsen mellan de olika konstruktionerna så 

ändras inte Psi-värdena för köldbryggorna mellan de olika konstruktionerna. De 

köldbryggor som antas finnas för byggnaden är platta på mark, yttervägg-

mellanbjälklag, yttervägg-tak, infästningar av fönster och dörrar samt innerhörn, se 

Tabell 7. Värden för de olika köldbryggorna antogs med hjälp av programmet 

Isover Energi 3. 

Tabell 7 visar Psi-värde och längd för köldbryggor.  

Köldbrygga Psi-värde Total längd(m) 

Platta på mark  0,03 42,8 

Yttervägg – mellanbjälklag 0,02 87,6 

Yttervägg - Tak 0,1 11,5 

Fönster/dörrar infästning 0,03 109,4 

Innerhörn 0,02 25,9 
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5.4 Installationer och indata för specifik energiberäkning 

Huset är planerat med styrd från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, ett 

så kallat FTX-system. FTX-system är ett vanligt ventilationssystem då lågenergihus 

byggs (Byggahus, 2013). Med ett rätt installerat FTX-system minskas 

uppvärmningsbehovet, förbättras luftväxlingen och reduceras radonhalten. 

Verkningsgraden för olika typer av ventilationssystem kan variera. Ju högre 

verkningsgrad desto minder energiförbrukning. I beräkningarna som kommer 

genomföras har verkningsgraden valts till 70 % för standardkonstruktionen och 

mellankonstruktionen och 85 % för lågenergikonstruktionen. 

I ett modernt hus finns ett flertal olika installationer som påverkar 

energianvändningen. Mellan de olika konstruktionerna som jämförs har endast ett 

fåtal installationer blivit ändrade. För standardkonstruktionen och 

mellankonstruktionen har samtliga installationer samma värde. För 

lågenergikonstruktionen ändras som tidigare nämns FTX-systemets verkningsgrad. 

För denna konstruktion installeras även solfångare för värme och varmvatten som 

producerar totalt 2000 kWh/år.  

5.5 Beräkning energiåtgång 

Beräkningarna för Um och årlig specifik energianvändning hur utförts med 

datorprogrammet Isover Energi 3. Datorprogrammet är uppdelat i ett antal steg som 

arbetas igenom för att till slut kunna beräkna både Um och Specifik årlig 

energianvändning. Då beräkningar ska göras för tre olika konstruktioner skiljer sig 

en del värde som används i programmet men till en början är det en allmän del som 

är aktuell för alla konstruktionerna för denna byggnad. 

5.5.1 Allmänna inställningar 

Första steget i beräkningen är att ställa in närmste ort där byggnaden planeras för 

att få rätt klimatdata. Sedan väljs de län byggnaden kommer befinna sig i för att få 

rätt klimatzon. För denna beräkning blir det Lund som är närmaste stad och Skåne 

som är länet. Efter detta fylls byggnadens Atemp i, vilket är 367m
2
. 

Nästa steg är att ange byggnadens huvudytor. Till huvudytor räknas byggnadens 

ytterväggar, tak och golv inklusive dörrar och fönster, se Tabell 8. Efter 

huvudytorna angetts, ange även byggnadens delytor som är fönster och dörrar. 

Datorprogrammet räknar då ut exakt area för väggar och tak då delytorna lagts in. 

Då alla ytor är skapade är de steg som är allmänna för alla konstruktioner över. 
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Tabell 8. Byggnadens huvudytor och delytor. 

Byggnadsdel m
2 

Golvyta 118 

Södervägg 75,9 

Västervägg 55,3 

Fönster 10,8 

Dörr 8,8 

Norrvägg 75,9 

Östervägg 49,1 

Fönster 10,8 

Ytterdörr 4,4 

Garagedörr 10,6 

Västertak 28 

Fönster 5,6 

Östertak 100,5 

Fönster 7,4 

5.5.2 Standardkonstruktionen 

Det första steget är nu att ange vad de olika ytorna har för konstruktioner. Detta kan 

antingen göras genom att skapa en helt egen konstruktion eller välja en av Isovers 

baskonstruktioner. De konstruktioner som valdes för standardkonstruktionen består 

av huvudytor och delytor med U-värden enligt Tabell 9. 

Tabell 9. De olika byggnadsdelarnas U-värden (W/m2°C) för standardkonstruktionen. 

Yttervägg 0,12 

Platta på mark 0,1 

Tak 0,15 

Fönster 1,2 

Dörr 1,0 
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Efter att de olika ytornas konstruktioner är angivna kan beräkningen påbörjas. Det 

första steget är att fylla i indata om installationer. Tabell 10 visar indata som angavs 

för standardkonstruktionen.  

Tabell 10. Standardkonstruktionens indata. 

Indata  Standardkonstruktion  

Genomsnittlig rumshöjd, m 2,5 

Genomsnittlig innetemperatur,°C 21 

Infiltration ink. fönstervädring, oms/h  0,15 

Ventilationsflöde, l/s per m
2
  0,35 

Värmeväxling, verkningsgrad, % 70 

Hushållsenergi, kWh/år 8844 

Fastighetsenergi kWh/år 1000 

Antal personer, genomsnitt, st 5,6 

Årsvärmefaktor 2,5 

Verkningsgrad värme, % 98 

Verkningsgrad varmvatten,% 98 

Varmvattenberedning, brutto,kWh/år 7236 

Solfångare för varmvatten, kWh/år 0 

Solfångare för värme, kWh/år 0 

5.5.3 Mellankonstruktionen 

För mellankonstruktionen är det första steget är att ange vad de olika ytorna har för 

konstruktioner. De konstruktioner som valdes för mellankonstruktionen består av 

huvudytor och delytor med U-värden enligt Tabell 11. 

Tabell 11. De olika byggnadsdelarnas U-värden (W/m2°C) för mellankonstruktionen. 

Yttervägg 0,09 

Platta på mark 0,1 

Tak 0,09 

Fönster 1,2 

Dörr 1,0 

Efter att de olika ytornas konstruktioner är angivna kan man nu gå över till själva 

beräkningen. Det första i de stegen är att fylla i indata om installationer. Tabell 12 

visar indata som angavs för mellankonstruktionen.  
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Tabell 12. Mellankonstruktionens indata. 

Indata  Mellankonstruktion  

Genomsnittlig rumshöjd, m 2,5 

Genomsnittlig innetemperatur,°C 21 

Infiltration ink. fönstervädring, oms/h  0,15 

Ventilationsflöde, l/s per m
2
  0,35 

Värmeväxling, verkningsgrad, % 70 

Hushållsenergi, kWh/år 8844 

Fastighetsenergi kWh/år 1000 

Antal personer, genomsnitt, st 5,6 

Årsvärmefaktor 2,5 

Verkningsgrad värme, % 98 

Verkningsgrad varmvatten,% 98 

Varmvattenberedning, brutto,kWh/år 7236 

Solfångare för varmvatten, kWh/år 0 

Solfångare för värme, kWh/år 0 

5.5.4 Lågenergikonstruktionen 

För lågenergikonstruktionen är även här det första steget är att ange vad de olika 

ytorna har för konstruktioner. De konstruktioner som valdes för 

lågenergikonstruktionen består av huvudytor och delytor med U-värden enligt 

Tabell 13 

Tabell 13. De olika byggnadsdelarnas U-värden (W/m2°C) för lågenergikonstruktionen. 

Yttervägg 0,09 

Platta på mark 0,1 

Tak 0,09 

Fönster 0,8 

Dörr 0,8 
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Efter att de olika ytornas konstruktioner är angivna kan man nu gå över till själva 

beräkningen. Det första i de stegen är att fylla i indata om installationer. Tabell 14 

visar indata som angavs för lågenergikonstruktionen.  

Tabell 14. Lågenergikonstruktionens indata. 

Indata  Lågenergikonstrktion   

Genomsnittlig rumshöjd, m 2,5 

Genomsnittlig innetemperatur,°C 21 

Infiltration ink. fönstervädring, oms/h  0,15 

Ventilationsflöde, l/s per m
2
  0,35 

Värmeväxling, verkningsgrad, % 85 

Hushållsenergi, kWh/år 8844 

Fastighetsenergi kWh/år 1000 

Antal personer, genomsnitt, st 5,6 

Årsvärmefaktor 2,5 

Verkningsgrad värme, % 98 

Verkningsgrad varmvatten,% 98 

Varmvattenberedning, brutto,kWh/år 7236 

Solfångare för varmvatten, kWh/år 1000 

Solfångare för värme, kWh/år 1000 
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6. Resultat  

I detta kapitel redovisas de resultat beräkningarna datorprogrammet Isover Energi 3 

har gett. Beräkning av Um-värdet och årlig specifik energianvändning har gjort med 

hjälp av programmet. Resultaten redovisas i form av diagram där de jämförs med 

olika krav. Kraven som resultaten jämförs med är BBRs krav på Um-värdet, kraven 

för lågenergihus och miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. 

6.1 Um-värdet för standardkonstruktionen 

Standardkonstruktionen består av byggnadsdelar med genomsnittliga U-värden. 

Standardfönster har valts med ett U-värde på 1,2W/m
2
,˚C och dörrar med U-värdet 

1,0 W/m
2
,˚C.  

Beräkningar och mer ingående förutsättningar för standardkonstruktionen finns 

beskrivna i Bilaga A. Det beräknade Um-värdet för standardkonstruktionen blev 

0,24W/m
2
,˚C se Figur 19. Resultatet ligger 0,16 W/m

2
,˚C lägre än BBRs tillåtna 

värde. 

 

Figur 19. Um-värdet för standarkonstruktionen 

6.2 Specifika energianvändningen för standardkonstruktionen 

Standardkonstruktionen har en installerad värmeväxlare med en verkningsgrad på 

70 %. Fullständiga beräkningar och indata är redovisade i Bilaga B. Beräkningarna 

som gjordes med hjälp av datorprogrammet gav resultatet 54 kWh/m
2
,Atemp,år. 

Den specifika energianvändningen för standardkonstruktionen jämförs i Figur 20a 

med kraven för miljöbyggnad. I figuren utläses att standardkonstruktionens 

specifika energianvändning är 4,5kWh/m
2
,Atemp,år lägre än de kraven som finns för 

Miljöbyggnad guld. 

I Figur 20b jämförs den specifika energianvändningen med BBRs krav och kraven 

för olika lågenergihus. Standardkonstruktionen uppfyller de krav som finns för 
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årliga specifika energianvändning enligt BBR. Konstruktionens specifika 

energiförbrukning är 1kWh/m
2
,Atemp,år lägre än passivhuskraven.  

  

a) b) 

Figur 20 a) Standardkonstruktionens årlig specifika energianvändning och kriterier för Miljöbyggnad 

Guld, Silver och Brons. b) Standardkonstruktionens årlig specifika energianvändning och kriterier för 

lågenergihus. 

6.3 Um-värdet för mellankonstruktionen 

Mellankonstruktionen består av byggnadsdelar med relativt låga U-värden. De U-

värden som skiljer sig från standardkonstruktionen är för väggar och tak. Väggens 

U-värde har ändrats från 0,12W/m
2
,°C till 0,09W/m

2
,°C. Takets U-värde har 

ändrats från 0,15W/m
2
,°C till 0,09W/m

2
,°C. Fönster och dörrar behåller samma U-

värde som i standardkonstruktionen, 1,2W/m
2
,°C för fönster och 1,0W/m

2
,°C för 

dörrar.  

Beräkningar och mer ingående förutsättningar för standardkonstruktionen finns i 

Bilaga C. Det beräknade Um-värdet för standardkonstruktionen blev 0,21W/m
2
,°C 

se Figur 21. Resultatet ligger 0,19 W/m
2
, °C lägre än BBRs tillåtna värde. 
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Figur 21. Um-värdet för Mellankonstruktionen  

6.4 Specifika energianvändningen för mellankonstruktionen 

Mellankonstruktionen har en installerad värmeväxlare med en verkningsgrad på 

70%. Fullständiga beräkningar och indata är redovisade i Bilaga D. Beräkningarna 

gjordes med hjälp av datorprogrammet och gav resultatet 50kWh/m
2
, Atemp,år. 

Den specifika energianvändningen för standardkonstruktionen jämförs i Figur 22a 

med kraven för miljöbyggnad. Mellankonstruktionens specifika energianvändning 

är 8,5kWh/m
2
,år lägre än kraven för Miljöbyggnad guld. 

I Figur 22b jämförs den specifika energianvändningen med BBRs krav och kraven 

för olika lågenergihus. Mellankonstruktionen uppfyller de krav som finns för årliga 

specifika energianvändning enligt BBR. Konstruktionens specifika 

energiförbrukning är 5kWh/m
2
, Atemp,år lägre än passivhuskraven. 

  

a) b) 

Figur 22a) Mellankonstruktionens specifika energianvändning och kriterier för Miljöbyggnad Guld, 

Silver och Brons. b) Mellankonstruktionens specifika energianvändning och kriterier för 

lågenergihus. 
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6.5 Um-värdet för lågenergikonstruktionen 

Lågenergikonstruktionen består av byggnadsdelar med relativt låga U-värden. De 

U-värden som skiljer sig från mellankonstruktionen är för fönster och dörrar. 

Fönstrens U-värde har ändrats från 1,2 W/m
2
,°C till 0,8 W/m

2
,°C. Dörrarnas U-

värde ändrades från 1,0 W/m
2
,°C till 0,8 W/m

2
,°C. Resterande U-värde behåller 

samma värde som i mellankonstruktionen.  

Beräkningar och mer ingående förutsättningar för lågenergikonstruktionen finns i 

Bilaga E. Det beräknade Um-värdet för standardkonstruktionen blev 0,18W/m
2
,˚C 

se Figur 23. Resultatet ligger 0,22 W/m
2
,°C lägre än BBRs tillåtna värde. 

 

Figur 23 Um-värdet för Lågenergikonstruktionen  

6.6 Specifika energianvändningen för lågenergikonstruktionen 

Lågenergikonstruktionen har en installerad värmeväxlare med en verkningsgrad på 

85 %. Fullständiga beräkningar och indata är redovisade i Bilaga F. Beräkningarna 

gjordes med hjälp av datorprogrammet och gav resultatet 35kWh/m
2
,Atemp,år. 

Den specifika energianvändningen för lågenergikonstruktionen jämförs i Figur 24a 

med kraven för miljöbyggnad. Lågenergikonstruktionens specifika 

energianvändning är 23,5kWh/m
2
,Atemp,år lägre än kraven för Miljöbyggnad guld. 

I Figur 24b jämförs den specifika energianvändningen med BBRs krav och kraven 

för olika lågenergihus. Lågenergikonstruktionen uppfyller de krav som finns för 

årliga specifika energianvändning enligt BBR. Konstruktionens specifika 

energiförbrukning är 20kWh/m
2
,Atemp,år lägre än passivhuskraven. 
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a) b) 

Figur 24 a) Lågenergikonstruktions specifika energianvändning och kriterier för Miljöbyggnad Guld, 

Silver och Brons. b) Lågenergikonstruktions specifika energianvändning och kriterier för 

lågenergihus.  
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7. Diskussion och analys 

Sveriges miljömål är att minska energianvändningen med 20 % till år 2020 och 

med 50 % år 2050 i förhållande till 1995. Det finns myndigheter, föreningar och 

organisationer som ställer krav på byggnaders energianvändning och dess 

miljöpåverkan. 

Det finns olika faktorer som påverkar miljön, dock så har enbart 

energianvändningen studerats i denna studie. För och minska miljöpåverkan så 

krävs det reducering av energianvändning i byggnaden. För att minska 

energianvändningen i en byggnad bör det läggas stor fokus på byggnadens 

installationer och klimatskal. För ett effektivt klimatskal krävs en extremt lufttät 

konstruktion med lågt Um-värde. Lågt Um-värde uppnås genom att använda 

byggnadsdelar med lågt U-värde och även minimera köldbryggor mellan 

byggnadsdelar. Byggnadens installationer har även en betydelse för byggnadens 

energianvändning, vilket kan minimeras genom installation av solfångare och en 

värmeväxlare med hög verkningsgrad.  

7.1 Byggnaden i Landskrona 

Efter sammanställningen av vilket stomsystem som ska väljas för byggnaden i 

Landskrona visade det sig att regelstomme är det bäst lämpade systemet för huset. 

Därför valdes det tre olika konstruktioner med regelstomme, vilkas Um-värde och 

specifika energianvändning sedan jämförs med hjälp av datorprograms beräkning.  

Resultatet visar att samtliga konstruktioner som studerats har relativt låg 

energianvändning och lågt Um-värde. Resultaten jämfördes uppsatta krav och 

kriterier för Miljöbyggnad, passivhus, minienergihus samt BBRs för bostäder i 

klimatzon III. Analys av Tabell 15 visade att alla konstruktioner uppfyller de krav 

och kriterier som de olika systemen ställer. Anledningen till de låga värdena för 

specifik energianvändningen kan förklaras genom att byggnadens form är kompakt 

och fyrkantig vilket ger upphov till få köldbryggor. En annan faktor som reducerar 

specifik energianvändning är de få antalet fönster som endast är placerade i två 

väderstreck. 

Tabell 15. Skillnad i specifik energianvändning i kWh/m2,Atrmp,år för konstruktionerna i förhållande 

till de olika kraven. 

  Miljöbyggnad Guld Passivhus  Minienergihus BBRs krav 

Standarkonstruktion  -4,5 -1 -16 -36 

Mellankonstruktion -8,5 -5 -20 -40 

Lågenergikonstruktion -23,5 -20 -35 -55 

En jämförelse mellan de olika konstruktionerna visar att ett lägre U-värde för 

väggar och tak har en stor inverkan på energibehovet för en byggnad. En större 

inverkan på energibehovet erhålls då värmeväxlarens verkningsgrad ökas 

procentuellt, solfångare för varmvatten och värme installeras samt fönster och 
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dörrar med ett lägre U-värde används. Beroende på vilken konstruktion som 

används varierar Um-värdet och den specifika årliga energianvändningen.  

Med tanke på att beräkningarna utförs med vissa antagna och uppskattade värden 

som rekommenderats i datorprogrammet Isover Energi 3 bidrar detta till ett osäkert 

resultat. Därför bör en konstruktion väljas som uppfyller energianvändningens krav 

med marginal.  

7.2 Förslag för byggnaden i Landskrona  

Då målet för byggnaden i Landskrona är att uppfylla Miljöbyggnad Guld bör en 

bättre konstruktion än Standarkonstruktion väljas eftersom den uppfyller kriteriet 

med liten marginal och troligen finns inom beräkningsmetodens felmarginal.  

Trots att Mellankonstruktionen inte har kompletterats med lågenergifönster och 

lågenergidörrar uppfyller de ändå kriteriet för Miljöbyggnad Guld. Om denna 

konstruktion kompletteras med bättre fönster och dörrar kommer 

energianvändningen för denna konstruktion att minska, vilket gör konstruktionen 

lämplig för byggnaden i Landskrona. Ett förslag på konstruktionslösning visas i 

Figur 25.  

Ytterligare en komplettering för konstruktionen är att installera en värmeväxlare 

med högre verkningsgrad och möjligtvis solfångare. Kompletteringarna gör denna 

typ av konstruktion densamma som lågenergikonstruktionen som uppfyller alla 

kriterier med stor marginal. En sådan komplettering kan göras ganska sent in i 

projekteringen, under byggtiden och även efter byggnaden är färdigställd så länge 

utrymme getts. 
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Figur 25. Förslaget på konstruktionen för parhuset i Landskrona. 
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8. Slutsats 

För att ha en möjlighet att uppnå Sveriges nationella miljömål, så bör en stor fokus 

läggas på specifik energianvändning och de krav samt de kriterier som finns i 

miljöcertifieringssystem för byggnader. 

Sveriges Centrum för Nollenergihus och BBR ställer krav på specifik 

energianvändning för alla nybyggda bostäder. För att byggnaden i Landskrona ska 

uppfylla de krav som ställs för ett lågenergihus så har i detta examensarbete tagits 

fram förslag på lämpliga konstruktioner och ställts krav på installationssystem. 

En förening som arbetar för och ta fram kriterier för och kunna miljöcertifiera 

byggnaden är Sweden Green Building Council. De ansvarar för fyra olika 

miljöcertifieringssystem, GreenBuilding, Miljöbyggnad, BREEAM, LEED. 

Det miljöcertifieringssystemet som byggnaden i Landskrona bör certifieras efter är 

Miljöbyggnad Guld.   

Efter jämförelse av resultat för de olika stomsystemen dras det en slutsats att 

regelstomme är det bästa lämpade systemet att använda för byggnaden i 

Landskrona. Systemet är flexibelt och även många leverantörer lokalt.  

För att testa kraven på energi och miljö för byggnaden i Landskrona jämförs tre 

olika konstauktioner med hjälp av datorprogrammet Isover Energi 3. I programmet 

beräknas Um-värdet och specifik energianvändning för de olika 

konstruktionslösningarna. 

 

Det visade sig att alla konstruktionerna uppfyllde kraven men för och uppfylla 

dessa krav med marginal bör en konstruktion väljas med U-värden enligt Tabell 16. 

Behöver specifik energianvändning reduceras yttligare, kan detta göras genom att 

använda en värmeväxlare med en högre verkningsgrad eller att installera 

solfångare.  

Tabell 16. Um-värde för en föreslagen konstruktion för byggnaden i Landskrona 

Yttervägg 0,09 

Platta på mark 0,1 

Tak 0,09 

Fönster 0,8 

Dörr 0,8 
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Bilagor 

Bilaga A: Um-beräkning Standardkonstruktion 

Bilaga B: Energiberäkning Standardkonstruktion 

Bilaga C: Um-beräkning Mellankonstruktion  

Bilaga D: Energiberäkning Mellankonstruktion  

Bilaga E: Um-beräkning Lågenergikonstruktion  

Bilaga F: Energiberäkning Lågenergikonstruktion



Resultat från Um-beräkning
2014-05-09 13:49

Objekt: de senate exjobb, Bostad - Utomhus

Utförd av: Studielicens, Linnéuniversitetet

Sammanfattning

Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,24 W/m²,°C

Um krav = 0,50 W/m²,°C

Byggnaden uppfyller kraven på värmeisolering.

Yta U (W/m²,°C) A (m²) U*A

1. Östertak 0,15 100,5 14,97

2. Fönster 1,20 5,6 6,72

3. Fönster 1,20 1,8 2,16

4. Golvyta 0,10 118,0 11,80

5. Södervägg 0,12 75,9 9,11

6. Norrvägg 0,12 75,9 9,11

7. Östervägg 0,12 49,1 5,89

8. Ytterdörr 1,00 4,4 4,40

9. Garagedörr 1,00 10,6 10,60

10. Fönster 1,20 10,8 12,96

11. Västervägg 0,12 55,3 6,64

12. Fönster 1,20 10,8 12,96

13. Dörr 1,00 8,8 8,80

14. Västertak 0,15 28,0 4,17

15. Fönster 1,20 5,6 6,72

Aom & Summa U*A 561,10 127,01

Köldbrygga Psi (W/m,°C) L (m) Psi*L

Platta på mark - Dubbla L-element 0,03 42,80 1,45

Yttervägg trä / mellanbjälklag trä 0,02 87,60 1,59

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 0,01 11,50 0,17

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 0,01 11,50 0,17

Fönster och dörrar med infästning i träregel 0,03 109,40 3,13

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 0,02 25,90 0,45

Längd köldbrygga & Summa Psi*L 288,70 6,95

Isover Energi 3
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Använda konstruktioner

Typ 1.

Golvkonstruktion

Värmeövergångsmotstånd inne Rsi:0,17 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rse: 0,04 m²,°C/W

U-värde: 0,100 W/m²,°C

Typ 2.

S201, Snedtak med skivor

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)

Gipsskiva 13 0,25

Isover UNI-skiva 36 70 0,036 7,5 0,14

Isover Plastfolie 1

Isover Takstolsskiva P 195 0,037 5 0,14

Luftspalt, väl ventilerad 25

Trä 22 0,14

Underlagspapp 1

Takpannor 20

Värmeövergångsmotstånd inne Rsi:0,10 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rse: 0,04 m²,°C/W

U-värde: 0,149 W/m²,°C

Typ 3.

Y203, Träregelstomme, träpanel

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)

Gipsskiva 13 0,25

Isover UNI-skiva 33 70 0,033 12 0,14

Isover Plastfolie 1

Isover UNI-skiva 33 170 0,033 2 0,14

Isover Fasadskiva 31 50 0,031 12 0,14

Luftspalt, svagt ventile 28

Lockpanel 22 0,14

Värmeövergångsmotstånd inne Rsi:0,13 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rse: 0,04 m²,°C/W

U-värde: 0,120 W/m²,°C

Isover Energi 3
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Använda fönstertyper

Typ 4.

Fönster

U-värde: 1,200 W/m²,K

Typ 5.

Fönster 0,9x1

U-värde: 1,200 W/m²,K

Typ 6.

Fönster 1

U-värde: 1,200 W/m²,K

Typ 7.

Fönster 1,6x0,9

U-värde: 1,200 W/m²,K

Typ 8.

Takfönster 3,1x0,9

U-värde: 1,200 W/m²,K

Använda dörrtyper

Typ 9.

Garagedörr

U-värde: 1,000 W/m²,K

Typ 10.

Ytterdörr

U-värde: 1,000 W/m²,K

Isover Energi 3
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Byggnadsytor - Bostad

Yta 1.

Östertak

Konstruktion: S201, Snedtak med skivor

Orientering: 90°

Nettoarea: 100,5 m²

Yta 2.

Fönster

Konstruktion: Takfönster 3,1x0,9

Orientering: 90°

Nettoarea: 5,6 m²

Yta 3.

Fönster

Konstruktion: Fönster 0,9x1

Orientering: 90°

Nettoarea: 1,8 m²

Yta 4.

Golvyta

Konstruktion: Golvkonstruktion

Orientering: 0°

Nettoarea: 118,0 m²

Yta 5.

Södervägg

Konstruktion: Y203, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 180°

Nettoarea: 75,9 m²

Yta 6.

Norrvägg

Konstruktion: Y203, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 0°

Nettoarea: 75,9 m²

Isover Energi 3
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Yta 7.

Östervägg

Konstruktion: Y203, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 90°

Nettoarea: 49,1 m²

Yta 8.

Ytterdörr

Konstruktion: Ytterdörr

Orientering: 90°

Nettoarea: 4,4 m²

Yta 9.

Garagedörr

Konstruktion: Garagedörr

Orientering: 90°

Nettoarea: 10,6 m²

Yta 10.

Fönster

Konstruktion: Fönster

Orientering: 90°

Nettoarea: 10,8 m²

Yta 11.

Västervägg

Konstruktion: Y203, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 270°

Nettoarea: 55,3 m²

Yta 12.

Fönster

Konstruktion: Fönster 1

Orientering: 270°

Nettoarea: 10,8 m²

Isover Energi 3
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Yta 13.

Dörr

Konstruktion: Ytterdörr

Orientering: 270°

Nettoarea: 8,8 m²

Yta 14.

Västertak

Konstruktion: S201, Snedtak med skivor

Orientering: 270°

Nettoarea: 28,0 m²

Yta 15.

Fönster

Konstruktion: Fönster 1,6x0,9

Orientering: 270°

Nettoarea: 5,6 m²

Isover Energi 3
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Resultat från energiberäkning
2014-05-15 15:27

Objekt: de senate exjobb

Utförd av: Studielicens, Linnéuniversitetet

Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009.

Sammanfattning

Klimatzon: III Södra Sverige

Närmaste ort: Lund Län: Skåne län

Atemp bostad: 367,0 Atemp lokal: 0,0

Beräknad specifik energianvändning: 54 kWh/m².år

BBR:s krav på uppmätt energianvändning: 110 kWh/m².år

BBR rekommenderar att använda säkerhetsmarginaler så att kraven på 
specifik energianvändning verkligen uppfylls när byggnaden tagits i bruk.

Summa installerad eleffekt för uppvärmning: 0,0 kW

BBR klassar byggnaden som ej eluppvärmd.

Klaras kraven?

Den beräknade specifika energianvändningen är 51% lägre än BBR:s krav  
på uppmätt specifik energianvändning.

Denna marginal borde vara tillräcklig.
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Begreppsförklaringar till värmebalansen nästa sida

Förluster

Trans Transmissionsförluster

Vent Ventilation och luftläckage

Vatten Vattenförluster - antas vara lika med energi till varmvattenuppvärmning

Tillskott

Gratis Utnyttjbar del av personvärme, hushållsel eller verksamhetsel, fastighetsel samt infallande solenergi genom fönster

Värme Energi till byggnadens uppvärmning

Varmvatten Energi till varmvattenuppvärmning

Energianvändning

Fast Fastighetsel

VäSf Energi från solfångare till värme

VVSf Energi från solfångare till varmvatten

VäVP Värmebesparing med värmepump

VVVP Varmvattenbesparing med värmepump

nVä Värmesystemets verkningsgrad för värme

nVV Värmesystemets verkningsgrad för varmvatten

VäN Värme Netto = Värme - VäSf - VäVP

VVN Varmvatten Netto = Varmvatten - VVSf - VVVP

VäB Värme Brutto = VäN / nVä

VVB Varmvatten Brutto = VVN / nVV

Principfigur

Staplarnas storlek stämmer inte med tabellvärdena. Specifik energianvändning är energianvändning under ett normalår per m² 
uppvärmd golvarea. Det är bruttovärdet som ska jämföras med BBR:s krav.

Isover Energi 3
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BOSTAD

Värmebalans, kWh

Förluster Tillskott Energianv. Brutto

Månad Trans Vent Vatten Gratis Värme Varmvatten Fast VäB + VVB Kyla

Jan 2094 1425 615 1251 2268 615 85 2941 0

Feb 1945 1324 555 1305 1964 555 77 2571 0

Mar 1875 1276 615 1658 1493 615 85 2151 0

Apr 1486 1011 595 1835 662 595 82 1282 0

Maj 988 672 615 1390 270 615 85 903 0

Jun 643 437 595 978 102 595 82 711 0

Jul 454 309 615 712 51 615 85 679 0

Aug 504 343 615 785 62 615 85 690 0

Sep 794 540 595 1144 190 595 82 801 0

Okt 1266 862 615 1413 715 615 85 1357 0

Nov 1602 1090 595 1361 1331 595 82 1965 0

Dec 1984 1350 615 1227 2107 615 85 2777 0

Totalt 15635 10639 7236 15059 11215 7236 1000 18828 0
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Indata Bostad Lokal

Genomsnittlig rumshöjd, m 2,5 0

Genomsnittlig innetemperatur, °C 21 0

Infiltration inkl. fönstervädring, oms/h 0,15 0

Ventilationsflöde, l/s per m² 0,35 -

Ventilationsflöde q-medel - 0

Ventilationsflöde q (endast då lokal klassas som elvärmd) - 0

Värmeväxling, verkningsgrad, % 70 0

Installerad el-effekt för ventilation, kW 0 0

Hushållsenergi, kWh/år 8844 0

Fastighetsenergi, kWh/år 1000 0

Antal personer, genomsnitt, st 5,6 0

Årsvärmefaktor 2,5 0

Dimensionerad för x% av varmvattenbehovet, % 0 0

Dimensionerad för y% av husuppvärmningen, % 0 0

Installerad el-effekt för drift av värmepump, kW 0 0

Verkningsgrad Värme, % 98 0

Verkningsgrad Varmvatten, % 98 0

Installerad el-effekt för uppvärmning, kW 0 0

Solfångare för varmvatten, kWh/år 0 0

Solfångare för värme, kWh/år 0 0

Varmvattenberedning, brutto, kWh/år 7236 0

Installerad el-effekt för varmvattenberedning, kW 0 0

Komfortkyla, elektriska kylmaskiner, kWh 0 0

Komfortkyla, övrigt, kWh 0 0

Klimatdata Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utetemperatur (°C) 0,0 -0,6 2,2 5,6 11,1 14,4 16,7 16,1 12,8 8,3 4,4 1,1

Globalstrålning (kWh/m²) 14 26 57 114 152 155 166 129 78 43 21 10

Byggnadsdata, bostad/utomhus

Golvyta, m²: 367,0

Volym, m³: 917,50

Yta Area,m² U, W/m²,°C Orientering, °

Golvyta 118,0 0,10

Norrvägg 75,9 0,12 0

Södervägg 75,9 0,12 180

Västertak 28,0 0,15

Fönster 5,6 1,20

Västervägg 55,3 0,12 270

Fönster 10,8 1,20

Dörr 8,8 1,00

Östertak 100,5 0,15

Fönster 5,6 1,20

Fönster 1,8 1,20

Östervägg 49,1 0,12 90

Ytterdörr 4,4 1,00
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Garagedörr 10,6 1,00

Fönster 10,8 1,20

Köldbrygga Längd, m Psi, W/m,K

Platta på mark - Dubbla L-element 42,80 0,03

Yttervägg trä / mellanbjälklag trä 87,60 0,02

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 11,50 0,01

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 11,50 0,01

Fönster och dörrar med infästning i träre 109,40 0,03

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 25,90 0,02
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Resultat från Um-beräkning
2014-05-12 13:19

Objekt: de senate exjobb, Bostad - Utomhus

Utförd av: Studielicens, Linnéuniversitetet

Sammanfattning

Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,21 W/m²,°C

Um krav = 0,50 W/m²,°C

Byggnaden uppfyller kraven på värmeisolering.

Yta U (W/m²,°C) A (m²) U*A

1. Östertak 0,09 100,5 8,64

2. Fönster 1,20 5,6 6,72

3. Fönster 1,20 1,8 2,16

4. Golvyta 0,10 118,0 11,80

5. Södervägg 0,09 75,9 7,13

6. Norrvägg 0,09 75,9 7,13

7. Östervägg 0,09 49,6 4,66

8. Ytterdörr 1,00 4,4 4,40

9. Garagedörr 1,00 10,6 10,60

10. Fönster 1,20 10,8 12,96

11. Västervägg 0,09 55,8 5,25

12. Fönster 1,20 10,8 12,96

13. Dörr 1,00 8,8 8,80

14. Västertak 0,09 28,0 2,41

15. Fönster 1,20 5,6 6,72

Aom & Summa U*A 562,10 112,35

Köldbrygga Psi (W/m,°C) L (m) Psi*L

Platta på mark - Dubbla L-element 0,03 42,80 1,45

Yttervägg trä / mellanbjälklag trä 0,02 87,60 1,59

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 0,01 11,50 0,17

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 0,01 11,50 0,17

Fönster och dörrar med infästning i träregel 0,03 109,40 3,13

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 0,02 25,90 0,45

Längd köldbrygga & Summa Psi*L 288,70 6,95
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Använda konstruktioner

Typ 1.

Golvkonstruktion2

Värmeövergångsmotstånd inne Rsi:0,17 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rse: 0,04 m²,°C/W

U-värde: 0,100 W/m²,°C

Typ 2.

S204, Snedtak med Isover Vario Duplex, skivor

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)

Gipsskiva 13 0,25

Isover UNI-skiva 36 95 0,036 10 0,14

Isover Vario Duplex 1

Isover Bjälklagsskiva 3 170 0,036 5 0,14

Isover Bjälklagsskiva 3 195 0,036 5 0,14

Trä 22 0,14

Underlagspapp 1

Takpannor 20

Värmeövergångsmotstånd inne Rsi:0,10 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rse: 0,04 m²,°C/W

U-värde: 0,086 W/m²,°C

Typ 3.

Y210, Träregelstomme, träpanel

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)

Gipsskiva 13 0,25

Isover UNI-skiva 33 70 0,033 12 0,14

Isover Vario Duplex 1

Isover UNI-skiva 33 95 0,033 2 0,14

Isover UNI-skiva 36 145 0,036 12 0,14

Gipsbaserad komposit 13 0,25

Isover Fasadskiva 31 80 0,031

Luftspalt, svagt ventile 28

Lockpanel 22 0,14

Värmeövergångsmotstånd inne Rsi:0,10 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rse: 0,04 m²,°C/W

Isover Energi 3
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U-värde: 0,094 W/m²,°C

Använda fönstertyper

Typ 4.

Fönster

U-värde: 1,200 W/m²,K

Typ 5.

Fönster 0,9x1

U-värde: 1,200 W/m²,K

Typ 6.

Fönster 1

U-värde: 1,200 W/m²,K

Typ 7.

Fönster 1,6x0,9

U-värde: 1,200 W/m²,K

Typ 8.

Takfönster 3,1x0,9

U-värde: 1,200 W/m²,K

Använda dörrtyper

Typ 9.

Garagedörr

U-värde: 1,000 W/m²,K

Typ 10.

Ytterdörr

U-värde: 1,000 W/m²,K

Isover Energi 3
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Byggnadsytor - Bostad

Yta 1.

Östertak

Konstruktion: S204, Snedtak med Isover Vario Duplex, skivor

Orientering: 90°

Nettoarea: 100,5 m²

Yta 2.

Fönster

Konstruktion: Takfönster 3,1x0,9

Orientering: 90°

Nettoarea: 5,6 m²

Yta 3.

Fönster

Konstruktion: Fönster 0,9x1

Orientering: 90°

Nettoarea: 1,8 m²

Yta 4.

Golvyta

Konstruktion: Golvkonstruktion2

Orientering: 0°

Nettoarea: 118,0 m²

Yta 5.

Södervägg

Konstruktion: Y210, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 180°

Nettoarea: 75,9 m²

Yta 6.

Norrvägg

Konstruktion: Y210, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 0°

Nettoarea: 75,9 m²
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Yta 7.

Östervägg

Konstruktion: Y210, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 90°

Nettoarea: 49,6 m²

Yta 8.

Ytterdörr

Konstruktion: Ytterdörr

Orientering: 90°

Nettoarea: 4,4 m²

Yta 9.

Garagedörr

Konstruktion: Garagedörr

Orientering: 90°

Nettoarea: 10,6 m²

Yta 10.

Fönster

Konstruktion: Fönster

Orientering: 90°

Nettoarea: 10,8 m²

Yta 11.

Västervägg

Konstruktion: Y210, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 270°

Nettoarea: 55,8 m²

Yta 12.

Fönster

Konstruktion: Fönster 1

Orientering: 270°

Nettoarea: 10,8 m²
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Yta 13.

Dörr

Konstruktion: Ytterdörr

Orientering: 270°

Nettoarea: 8,8 m²

Yta 14.

Västertak

Konstruktion: S204, Snedtak med Isover Vario Duplex, skivor

Orientering: 270°

Nettoarea: 28,0 m²

Yta 15.

Fönster

Konstruktion: Fönster 1,6x0,9

Orientering: 270°

Nettoarea: 5,6 m²
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Resultat från energiberäkning
2014-05-15 15:55

Objekt: de senate exjobb

Utförd av: Studielicens, Linnéuniversitetet

Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009.

Sammanfattning

Klimatzon: III Södra Sverige

Närmaste ort: Lund Län: Skåne län

Atemp bostad: 367,0 Atemp lokal: 0,0

Beräknad specifik energianvändning: 50 kWh/m².år

BBR:s krav på uppmätt energianvändning: 110 kWh/m².år

BBR rekommenderar att använda säkerhetsmarginaler så att kraven på 
specifik energianvändning verkligen uppfylls när byggnaden tagits i bruk.

Summa installerad eleffekt för uppvärmning: 0,0 kW

BBR klassar byggnaden som ej eluppvärmd.

Klaras kraven?

Den beräknade specifika energianvändningen är 54% lägre än BBR:s krav  
på uppmätt specifik energianvändning.

Denna marginal borde vara tillräcklig.
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Begreppsförklaringar till värmebalansen nästa sida

Förluster

Trans Transmissionsförluster

Vent Ventilation och luftläckage

Vatten Vattenförluster - antas vara lika med energi till varmvattenuppvärmning

Tillskott

Gratis Utnyttjbar del av personvärme, hushållsel eller verksamhetsel, fastighetsel samt infallande solenergi genom fönster

Värme Energi till byggnadens uppvärmning

Varmvatten Energi till varmvattenuppvärmning

Energianvändning

Fast Fastighetsel

VäSf Energi från solfångare till värme

VVSf Energi från solfångare till varmvatten

VäVP Värmebesparing med värmepump

VVVP Varmvattenbesparing med värmepump

nVä Värmesystemets verkningsgrad för värme

nVV Värmesystemets verkningsgrad för varmvatten

VäN Värme Netto = Värme - VäSf - VäVP

VVN Varmvatten Netto = Varmvatten - VVSf - VVVP

VäB Värme Brutto = VäN / nVä

VVB Varmvatten Brutto = VVN / nVV

Principfigur

Staplarnas storlek stämmer inte med tabellvärdena. Specifik energianvändning är energianvändning under ett normalår per m² 
uppvärmd golvarea. Det är bruttovärdet som ska jämföras med BBR:s krav.
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BOSTAD

Värmebalans, kWh

Förluster Tillskott Energianv. Brutto

Månad Trans Vent Vatten Gratis Värme Varmvatten Fast VäB + VVB Kyla

Jan 1859 1425 615 1247 2037 615 85 2706 0

Feb 1727 1324 555 1295 1756 555 77 2358 0

Mar 1664 1276 615 1624 1316 615 85 1970 0

Apr 1319 1011 595 1765 565 595 82 1183 0

Maj 877 672 615 1322 227 615 85 859 0

Jun 571 437 595 924 84 595 82 693 0

Jul 403 309 615 672 40 615 85 668 0

Aug 447 343 615 742 48 615 85 676 0

Sep 705 540 595 1091 154 595 82 764 0

Okt 1124 862 615 1378 608 615 85 1248 0

Nov 1423 1090 595 1349 1164 595 82 1795 0

Dec 1762 1350 615 1222 1890 615 85 2556 0

Totalt 13881 10639 7236 14631 9889 7236 1000 17474 0
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Indata Bostad Lokal

Genomsnittlig rumshöjd, m 2,5 0

Genomsnittlig innetemperatur, °C 21 0

Infiltration inkl. fönstervädring, oms/h 0,15 0

Ventilationsflöde, l/s per m² 0,35 -

Ventilationsflöde q-medel - 0

Ventilationsflöde q (endast då lokal klassas som elvärmd) - 0

Värmeväxling, verkningsgrad, % 70 0

Installerad el-effekt för ventilation, kW 0 0

Hushållsenergi, kWh/år 8844 0

Fastighetsenergi, kWh/år 1000 0

Antal personer, genomsnitt, st 5,6 0

Årsvärmefaktor 2,5 0

Dimensionerad för x% av varmvattenbehovet, % 0 0

Dimensionerad för y% av husuppvärmningen, % 0 0

Installerad el-effekt för drift av värmepump, kW 0 0

Verkningsgrad Värme, % 98 0

Verkningsgrad Varmvatten, % 98 0

Installerad el-effekt för uppvärmning, kW 0 0

Solfångare för varmvatten, kWh/år 0 0

Solfångare för värme, kWh/år 0 0

Varmvattenberedning, brutto, kWh/år 7236 0

Installerad el-effekt för varmvattenberedning, kW 0 0

Komfortkyla, elektriska kylmaskiner, kWh 0 0

Komfortkyla, övrigt, kWh 0 0

Klimatdata Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utetemperatur (°C) 0,0 -0,6 2,2 5,6 11,1 14,4 16,7 16,1 12,8 8,3 4,4 1,1

Globalstrålning (kWh/m²) 14 26 57 114 152 155 166 129 78 43 21 10

Byggnadsdata, bostad/utomhus

Golvyta, m²: 367,0

Volym, m³: 917,50

Yta Area,m² U, W/m²,°C Orientering, °

Golvyta 118,0 0,10

Norrvägg 75,9 0,09 0

Södervägg 75,9 0,09 180

Västertak 28,0 0,09

Fönster 5,6 1,20

Västervägg 55,8 0,09 270

Fönster 10,8 1,20

Dörr 8,8 1,00

Östertak 100,5 0,09

Fönster 5,6 1,20

Fönster 1,8 1,20

Östervägg 49,6 0,09 90

Ytterdörr 4,4 1,00
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Garagedörr 10,6 1,00

Fönster 10,8 1,20

Köldbrygga Längd, m Psi, W/m,K

Platta på mark - Dubbla L-element 42,80 0,03

Yttervägg trä / mellanbjälklag trä 87,60 0,02

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 11,50 0,01

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 11,50 0,01

Fönster och dörrar med infästning i träre 109,40 0,03

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 25,90 0,02
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Resultat från Um-beräkning
2014-06-26 09:58

Objekt: de senate exjobb, Bostad - Utomhus

Utförd av: Studielicens, Linnéuniversitetet

Sammanfattning

Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,17 W/m²,°C

Um krav = 0,50 W/m²,°C

Byggnaden uppfyller kraven på värmeisolering.

Yta U (W/m²,°C) A (m²) U*A

1. Östertak 0,09 100,5 8,64

2. Fönster 1,00 5,6 5,60

3. Fönster 1,00 1,8 1,80

4. golvyta 0,10 56,6 5,60

5. Golvyta 0,10 56,6 5,60

6. Södervägg 0,08 75,4 6,18

7. Norrvägg 0,08 75,4 6,18

8. Östervägg 0,08 111,1 9,11

9. Ytterdörr 1,00 4,4 4,40

10. Garagedörr 0,80 10,6 8,48

11. Fönster 1,00 10,8 10,80

12. Västervägg 0,08 117,3 9,62

13. Fönster 1,00 4,5 4,45

13. Fönster 1,00 6,3 6,35

14. Dörr 1,00 8,8 8,80

15. Västertak 0,09 28,0 2,41

16. Fönster 1,00 5,6 5,60

Aom & Summa U*A 679,30 109,63

Köldbrygga Psi (W/m,°C) L (m) Psi*L

Platta på mark - Dubbla L-element 0,03 42,80 1,45

Yttervägg trä / mellanbjälklag trä 0,02 87,60 1,59

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 0,01 11,50 0,17

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 0,01 11,50 0,17

Fönster och dörrar med infästning i träregel 0,03 109,40 3,13

Längd köldbrygga & Summa Psi*L 262,80 6,50
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Använda konstruktioner

Typ 1.

Golvkonstruktion

Värmeövergångsmotstånd inne Rsi:0,17 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rse: 0,04 m²,°C/W

U-värde: 0,099 W/m²,°C

Typ 2.

S204, Snedtak med Isover Vario Duplex, skivor

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)

Gipsskiva 13 0,25

Isover UNI-skiva 36 95 0,036 10 0,14

Isover Vario Duplex 1

Isover Bjälklagsskiva 3 170 0,036 5 0,14

Isover Bjälklagsskiva 3 195 0,036 5 0,14

Trä 22 0,14

Underlagspapp 1

Takpannor 20

Värmeövergångsmotstånd inne Rsi:0,10 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rse: 0,04 m²,°C/W

U-värde: 0,086 W/m²,°C

Typ 3.

Y210, Träregelstomme, träpanel

(mm) (W/m,°C) (%) (W/m,°C)

Gipsskiva 13 0,25

Isover UNI-skiva 33 70 0,033 12 0,14

Isover Vario Duplex 1

Isover UNI-skiva 33 145 0,033 2 0,14

Isover UNI-skiva 36 145 0,036 12 0,14

Gipsbaserad komposit 13 0,25

Isover Fasadskiva 31 80 0,031

Luftspalt, svagt ventile 28

Lockpanel 22 0,14

Värmeövergångsmotstånd inne Rsi:0,13 m²,°C/W

Värmeövergångsmotstånd ute Rse: 0,04 m²,°C/W

Isover Energi 3

Objekt: de senate exjobb

Linnéuniversitetet Sida 2 (6)



U-värde: 0,082 W/m²,°C

Använda fönstertyper

Typ 4.

Fönster

U-värde: 1,000 W/m²,K

Typ 5.

Fönster 0,9x1

U-värde: 1,000 W/m²,K

Typ 6.

Fönster 1

U-värde: 1,000 W/m²,K

Typ 7.

Fönster 1,6x0,9

U-värde: 1,000 W/m²,K

Typ 8.

Takfönster 3,1x0,9

U-värde: 1,000 W/m²,K

Använda dörrtyper

Typ 9.

Garagedörr

U-värde: 0,800 W/m²,K

Typ 10.

Ytterdörr

U-värde: 1,000 W/m²,K
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Byggnadsytor - Bostad

Yta 1.

Östertak

Konstruktion: S204, Snedtak med Isover Vario Duplex, skivor

Orientering: 90°

Nettoarea: 100,5 m²

Yta 2.

Fönster

Konstruktion: Takfönster 3,1x0,9

Orientering: 90°

Nettoarea: 5,6 m²

Yta 3.

Fönster

Konstruktion: Fönster 0,9x1

Orientering: 90°

Nettoarea: 1,8 m²

Yta 4.

golvyta

Konstruktion: Golvkonstruktion

Orientering: 0°

Nettoarea: 56,6 m²

Yta 5.

Golvyta

Konstruktion: Golvkonstruktion

Orientering: 0°

Nettoarea: 56,6 m²

Yta 6.

Södervägg

Konstruktion: Y210, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 180°

Nettoarea: 75,4 m²
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Yta 7.

Norrvägg

Konstruktion: Y210, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 0°

Nettoarea: 75,4 m²

Yta 8.

Östervägg

Konstruktion: Y210, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 90°

Nettoarea: 111,1 m²

Yta 9.

Ytterdörr

Konstruktion: Ytterdörr

Orientering: 90°

Nettoarea: 4,4 m²

Yta 10.

Garagedörr

Konstruktion: Garagedörr

Orientering: 90°

Nettoarea: 10,6 m²

Yta 11.

Fönster

Konstruktion: Fönster

Orientering: 90°

Nettoarea: 10,8 m²

Yta 12.

Västervägg

Konstruktion: Y210, Träregelstomme, träpanel

Orientering: 270°

Nettoarea: 117,3 m²
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Yta 13.

Fönster

Konstruktion: Fönster 1

Orientering: 270°

Nettoarea: 10,8 m²

Yta 14.

Dörr

Konstruktion: Ytterdörr

Orientering: 270°

Nettoarea: 8,8 m²

Yta 15.

Västertak

Konstruktion: S204, Snedtak med Isover Vario Duplex, skivor

Orientering: 270°

Nettoarea: 28,0 m²

Yta 16.

Fönster

Konstruktion: Fönster 1,6x0,9

Orientering: 270°

Nettoarea: 5,6 m²
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Resultat från energiberäkning
2014-05-15 16:13

Objekt: de senate exjobb

Utförd av: Studielicens, Linnéuniversitetet

Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009.

Sammanfattning

Klimatzon: III Södra Sverige

Närmaste ort: Lund Län: Skåne län

Atemp bostad: 367,0 Atemp lokal: 0,0

Beräknad specifik energianvändning: 35 kWh/m².år

BBR:s krav på uppmätt energianvändning: 110 kWh/m².år

BBR rekommenderar att använda säkerhetsmarginaler så att kraven på 
specifik energianvändning verkligen uppfylls när byggnaden tagits i bruk.

Summa installerad eleffekt för uppvärmning: 0,0 kW

BBR klassar byggnaden som ej eluppvärmd.

Klaras kraven?

Den beräknade specifika energianvändningen är 68% lägre än BBR:s krav  
på uppmätt specifik energianvändning.

Denna marginal borde vara tillräcklig.
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Begreppsförklaringar till värmebalansen nästa sida

Förluster

Trans Transmissionsförluster

Vent Ventilation och luftläckage

Vatten Vattenförluster - antas vara lika med energi till varmvattenuppvärmning

Tillskott

Gratis Utnyttjbar del av personvärme, hushållsel eller verksamhetsel, fastighetsel samt infallande solenergi genom fönster

Värme Energi till byggnadens uppvärmning

Varmvatten Energi till varmvattenuppvärmning

Energianvändning

Fast Fastighetsel

VäSf Energi från solfångare till värme

VVSf Energi från solfångare till varmvatten

VäVP Värmebesparing med värmepump

VVVP Varmvattenbesparing med värmepump

nVä Värmesystemets verkningsgrad för värme

nVV Värmesystemets verkningsgrad för varmvatten

VäN Värme Netto = Värme - VäSf - VäVP

VVN Varmvatten Netto = Varmvatten - VVSf - VVVP

VäB Värme Brutto = VäN / nVä

VVB Varmvatten Brutto = VVN / nVV

Principfigur

Staplarnas storlek stämmer inte med tabellvärdena. Specifik energianvändning är energianvändning under ett normalår per m² 
uppvärmd golvarea. Det är bruttovärdet som ska jämföras med BBR:s krav.
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BOSTAD

Värmebalans, kWh

Förluster Tillskott Energianv. Brutto

Månad Trans Vent Vatten Gratis Värme Varmvatten Fast VäB + VVB Kyla

Jan 1569 1067 615 1232 1404 615 85 2021 0

Feb 1457 991 555 1258 1190 555 77 1711 0

Mar 1404 955 615 1514 845 615 85 1364 0

Apr 1113 757 595 1540 330 595 82 700 0

Maj 740 504 615 1120 124 615 85 475 0

Jun 482 328 595 772 38 595 82 461 0

Jul 340 231 615 555 16 615 85 464 0

Aug 378 257 615 618 17 615 85 499 0

Sep 594 404 595 928 70 595 82 519 0

Okt 949 645 615 1255 339 615 85 866 0

Nov 1200 817 595 1306 711 595 82 1265 0

Dec 1487 1011 615 1205 1293 615 85 1912 0

Totalt 11713 7967 7236 13303 6377 7236 1000 11850 0
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Indata Bostad Lokal

Genomsnittlig rumshöjd, m 2,5 0

Genomsnittlig innetemperatur, °C 21 0

Infiltration inkl. fönstervädring, oms/h 0,15 0

Ventilationsflöde, l/s per m² 0,35 -

Ventilationsflöde q-medel - 0

Ventilationsflöde q (endast då lokal klassas som elvärmd) - 0

Värmeväxling, verkningsgrad, % 85 0

Installerad el-effekt för ventilation, kW 0 0

Hushållsenergi, kWh/år 8844 0

Fastighetsenergi, kWh/år 1000 0

Antal personer, genomsnitt, st 5,6 0

Årsvärmefaktor 2,5 0

Dimensionerad för x% av varmvattenbehovet, % 0 0

Dimensionerad för y% av husuppvärmningen, % 0 0

Installerad el-effekt för drift av värmepump, kW 0 0

Verkningsgrad Värme, % 98 0

Verkningsgrad Varmvatten, % 98 0

Installerad el-effekt för uppvärmning, kW 0 0

Solfångare för varmvatten, kWh/år 1000 0

Solfångare för värme, kWh/år 1000 0

Varmvattenberedning, brutto, kWh/år 7236 0

Installerad el-effekt för varmvattenberedning, kW 0 0

Komfortkyla, elektriska kylmaskiner, kWh 0 0

Komfortkyla, övrigt, kWh 0 0

Klimatdata Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Utetemperatur (°C) 0,0 -0,6 2,2 5,6 11,1 14,4 16,7 16,1 12,8 8,3 4,4 1,1

Globalstrålning (kWh/m²) 14 26 57 114 152 155 166 129 78 43 21 10

Byggnadsdata, bostad/utomhus

Golvyta, m²: 367,0

Volym, m³: 917,50

Yta Area,m² U, W/m²,°C Orientering, °

Golvyta 118,0 0,10

Norrvägg 75,9 0,09 0

Södervägg 75,9 0,09 180

Västertak 28,0 0,09

Fönster 5,6 0,80

Västervägg 55,8 0,09 270

Fönster 10,8 0,80

Dörr 8,8 0,80

Östertak 100,5 0,09

Fönster 5,6 0,80

Fönster 1,8 0,80

Östervägg 49,6 0,09 90

Ytterdörr 4,4 0,80
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Garagedörr 10,6 0,80

Fönster 10,8 0,80

Köldbrygga Längd, m Psi, W/m,K

Platta på mark - Dubbla L-element 42,80 0,03

Yttervägg trä / mellanbjälklag trä 87,60 0,02

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 11,50 0,01

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 11,50 0,01

Fönster och dörrar med infästning i träre 109,40 0,03

Ytterhörn / Innerhörn / Takvinkel 25,90 0,02
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