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Akademin för hållbar samhälls – och teknikutveckling. Efter hans inrådan kom vi fram till den
slutliga avgränsningen för examensarbetet. Det ska han ha ett stort tack för.
Här vill jag rikta ett stort tack till min handledare Göran Östergard för sitt goda hjärta och hans
välbemötande.
Jag vill även ta tillfället i akt att tacka min examinator Robert Öman för den tiden han ägnade
sig åt att hjälpa mig med arbetet samt för sitt stora tålamod.
Slutligen tackar jag alla som ställde upp på att göra intervjuer samt bidrog till att detta arbete
blev verklighet.
Jag tackar även min familj och vänner för deras uppmuntran och tålmodighet.

Västerås 2010-04-08
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Sammanfattning

Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng, alltså 20 veckors arbete. Arbetet handlar i
huvudsak om energibalansen för ett flerbostadshus i Västerås och om kraven på
energihushållning i Boverkets byggregler, BBR. Beräkningar av energibalansen kompletteras
med ett antal intervjuer.
Energihushållning har fått allt större betydelse och mer uppmärksamhet de senaste åren. Detta
förklaras av ökad medvetenhet om miljöproblem i allmänhet samt global uppvärmning i
synnerhet, och dessutom av stigande energipriser. För
att reglera energianvändningen i nya byggnader så har Boverket successivt ändrat regelverket.
Detta genom att ge ut nya versioner av BBR som anger minimikrav för nya byggnader. Den nya
BBR 16 kom ut för ungefär ett halvt år efter BBR 15.
Författaren har med detta arbete fått i uppdrag av Abetong AB att jämföra BBR 15 mot den nya
BBR 16 och hitta eventuella ändringar samt sammanställa dessa så mycket som möjligt. I arbetet
skulle även en del ställda frågor besvaras.
Exempel på dessa frågor är om de befintliga flerbostadshusen idag skulle klara de nya kraven i
BBR 16 om det byggdes en exakt kopia av dem. Det som har studerats är energihushållningen
med syfte att enbart använda frånluftsvärmepump för återvinning. En annan fråga som skulle
besvaras är om dessa hus skulle klara sig bättre med från- och tilluftsvärmeväxlare. För att göra
detta arbete extra intressant så har även glasarean i fasaden ändrats för att se hur detta skulle
påverka energianvändningen i bostäder.
För att besvara dessa frågor så har energisimuleringsprogrammet VIP+ använts. Denna
simulering har även kompletterats med handberäkningar som kontrollåtgärd. Samtliga resultat
från de olika beräkningarna har sammanställts i denna rapport.
Slutsatsen av samtliga beräkningar visar att husen klarar sig bra med de tekniska system som
för närvarande finns i husen idag, detta enligt den nya BBR 16, och att eventuella
kompletteringar inte är nödvändiga i dagsläget.
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Abstract

This degree project comprises 30 credits, i.e. 20 weeks of work. The work mainly deals with the
energy balance for a multi-family house in Västerås and the requirements for energy
conservation in the Swedish building code, BBR. Calculations of the energy balance are
supplemented by a number of interviews.
Energy conservation in general has become more important in recent years and the subject is in
line with increased public awareness. This importance and attention is explained by
environmental problems in general and global warming in particular, but also by rising energy
prices. The Swedish authority Boverket has gradually changed the regulatory framework in
order to improve the energy efficiency for new buildings. Boverket issues the Swedish building
code BBR which includes energy requirements for buildings. The new BBR 16 was published
after only about 6 month after the previous version BBR 15.
This degree project includes a commission from the company Abetong AB to compare the
previous BBR 15 against the new BBR 16 and find any changes, and compile these changes as
clear as possible. The work also includes answers to some specific questions from the same
company. One question is whether existing multi-family houses from the company would meet
the new energy requirements of BBR 16. The energy balance of these houses is studied
specifically when an exhaust air heat pump or a ventilation heat exchanger is used in order to
save energy. To make this work particularly interesting, the window area was changed to see
how this would affect the energy use in the buildings.
To answer these questions, the energy simulation program VIP+ was used for calculations.
These computer calculations have also been supplemented by hand calculations as a control
measure. All results from the different calculations are put together and analyzed in this report.
The overall conclusion from the calculation results is that the existing multi-family houses
perform well with the present technology, and that they meet the new energy requirements in
BBR 16. This means that no further measures in order to save energy in the houses are necessary
in order to meet the newest requirements.
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Begreppsförklaring
BBR

Boverkets byggnadsregler.

BFS

Boverkets författningssamling.

Driftel

Är en sammanslagning av fastighetsel och verksamhetsel

FTX

Från- och tilluftsystem med värmeväxlare.

Gratisenergi

Solinstrålning, värmeåtervinning genom FTX eller
värmepump samt även värme som avges av människor och
djur.

Klimatskal

Byggnadens yttersta skal som avskärmar inneluft från uteluft
och mark. Här inräknas ytterväggar, tak och understa golvet.

Kallras

Luft som plötsligt avkyls vid kalla ytor som exempelvis
fönster, pga. densitetsskillnad.

Kilowattimmar (kWh)

Anges vid mätning av energibehov tillexempel.

Köldbrygga

En lokal del av byggnadens klimatskal med sämre värmemotstånd än resten av klimatskalet överlag.

Köpt energi

Här inräknas fjärrvärme, elektricitet och olja.

Lamellhus

Ett smalt flerbostadshus.

Passiv energi

Avser elanvändning inomhus för en massa olika ändamål,
passiv solvärme, kroppsvärme och värme från VV
(Varmvatten) till rummet (byggnaden).

Passivhus

Är en samling byggtekniker för att skapa energisnåla hus.
Teknikerna kan tillämpas på flerbostadshus.

Punkthus

Ett kvadratiskt flerbostadshus.

Prefabricering

Tillverkning av element på annan plats än själva
montageplatsen, oftast i fabrik.

Radhus

Låga enfamiljshus som sitter ihop med varandra.

Småhus

En byggnad av mindre form som är avsett för en familj.

Termografering

Används för att hitta köldbryggor och luftläckage i en
byggnad genom infraröd fotografering av värmeläckaget.
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Transmission

Total värmetransport genom t ex en byggnadskonstruktion
som sker genom strålning och ledning, dvs. exklusive
luftläckning.

U-värde

”den värmemängd som per tidenhet passerar genom en
ytenhet av väggen då skillnaden i lufttemperatur på ömse
sidor om väggen är en grad” Enheten blir (W/m2, K).
(Boverket, 2009)

Värmeväxlare

System som har till uppgift att överföra värmeenergi från ett
medium till ett annat för att ta vara på energin.

Watt enhet (W)

Används vid mätning av effektbehov.
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1 Inledning
1.1Bakgrund
Energiförbrukningen i Sverige har legat på en jämn nivå de senaste decennierna. Men nu har
Sverige som de flesta andra EU länderna skärpt kravet för energianvändningen i bostäder
betydande. Detta som ett steg i kampen för att minska energianvändningen i hela Europa, samt
att sätta jämna regler i ett enat Europa som Sverige är en del av.
Dessa beslut har fattats eftersom man i Europa tror på ökade energipriser i framtiden. I Sverige
har Boverket kommit med nya bestämmelser angående kravet på energianvändningen i
nybyggda bostäder. Dessa krav kan innebära att byggherren får betala böter eller att husen helt
enkelt rivs om de inte håller energiförbrukningskravet enligt BBR.
Dessa krav som finns i BBR anger byggnadens energiprestanda, som är ett mått på hur mycket
energi en byggnad kräver per uppvärmd yta och år (kWh/m2, år). Idag vet man att 36 % av
Sveriges hela energianvändning, som motsvarar 145 TWh, används för bostäder och lokaler.
”Ungefär 60 % av dessa 145 TWh används till aktiv uppvärmning och tappvarmvatten. Till
bostäder och lokaler räknas bostäder inklusive permanentbebodda fritidshus, areella näringar,
övrig service och lokaler exklusive industrilokaler”. Det mesta av denna energi används i
flerbostadshus. (Energimyndigheten, 2007; SCB, 2008; Öman m fl, 2-2009).
Därför borde det vara av stor betydelse att kunna sänka denna energianvändning samt att
uppfylla kraven enligt BBR.
För att sänka energianvändningen har BBR omarbetats ganska rejält gällande kapitel 9 om
energihushållning. Då det råder osäkerhet i vad som har ändrats och hur detta påverkar
framtida isoleringsbehov m m., finns det ett starkt behov i att få detta belyst på ett objektivt sätt.
Vilket också är en av de frågeställningar som kommer att besvaras i detta arbete.

1.2 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att räkna på energianvändningen i ett flerbostadshus,
simulera installation av en värmepump samt en från- och tilluftvärmeväxlare i huset. Detta för
att se vilken lösning som är mest effektiv för att klara kraven i BBR 16. Dessa beräkningar sker i
huvudsak med hjälp av energisimuleringsprogrammet VIP+ samt även handberäkningar.
Ett annat syfte med detta arbete är att genomföra en litteraturstudie av ”gamla” BBR och ”nya”
BBR och jämföra vilka skillnader och nya krav som ändrats respektive tillförts. Detta
dokumenteras i tabellform så att skillnaderna åskådliggörs på ett klart och tydligt sätt.
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1.3 Mål
Målsättningen med detta arbete var att se om dagens befintliga byggnader skulle klara kraven
enligt nya BBR 16, samt att se om man måste använda sig av frånluftsvärmepump. Ett delmål i
detta arbete var att studera betydelsen av fönsterarean i fasaden och att studera vad den
innebär ur energianvändningssynpunkt.
Ett av målen har även varit att med utgångspunkt ifrån införskaffade kunskaper under ”Syfte”
genomföra energiberäkningar där ett flerbostadshus jämförs enligt gamla och nya
bestämmelser.

1.4 Metod
I detta arbete har en stor del av informationen fåtts från litteraturstudier, men även
tidningsartiklar, internet och gamla rapporter har använts.
Ett antal intervjuer har utförs med sakkunniga och experter inom olika områden.
VIP+ har använts för beräkningar av energiförbrukningen, där vissa rimliga antaganden har
gjorts för indata värden, se senare i rapporten.
En rad handberäkningar har även använts för att beräkna energiförbrukningen i huset.

1.5 Avgränsningar
Visa avgränsningar har valts för detta arbete för att begränsa omfattningen på arbete. Men även
för att mer tid skulle krävas om specifika lösningar studerades.
De avgränsningar som har gjorts är:
 Jämförelsen av gamla och nya BBR kapitel 9 Energihushållning.
 Teoristudier av passivhus.
 Beräkning av årssumma för energianvändning av ett flerbostadshus, samt att
huset ska provas med frånluftsvärmepump och från- och tilluftsvärmeväxlare.
 Enbart VIP+ programmet studeras och användes för samtliga beräkningar.
 I energiberäkningen är köldbryggorna minimalt inräknade detta för att dess
inverkan ansågs vara minimal i detta arbete, men även för att de flesta ingår i
självaste U-värdet. Även areor med mera som använts i beräkningar har
uppskattas från de olika ritningarna som fanns till hands.
 Två handberäkningsmetoder studeras.
 Termografering av den studerade objektet har genomförts.
 Kvalitativa intervjuer med experter och sakkunniga personer har genomförts.
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2 Boverket
2.1Bakgrund
Människors miljömedvetenhet har ökat den senaste tiden detta pågrund av de stigande
energipriserna men även på grund av den global uppvärmning. Detta har lett till att
energifrågor har uppmärksammats allt mer de senaste åren.
Detta har speglats genom att Boverket har ständigt ställt nya krav på den specifika
energianvändningen vid nybyggnation och även verifiering av kraven vid brukandet.

2.2 Boverkets historia
Boverket, även så kallat förvaltningsmyndigheten, är en central nationell myndighet som har
till uppgift att arbeta med ärenden rörande samhällsplanering samt stads- och
bebyggelseutveckling. Även byggande och förvaltning av bostäder är några av Boverkets
uppgifter.
Boverket reglerar allt byggande i Sverige och regleras själva av den så kallade
förvaltningslagen.
Boverket uppstod i och med att riksdagen beslöt i december 1986 att slå ihop Bostadsstyrelsen
och Statens planverk för att rationalisera den statliga förvaltningen. I och med detta så började
Boverket att innefatta sin roll 1988.
Boverkets uppdragsgivare är riksdagen, som i sin tur reglerar regeringens arbete. Boverket är
som redan nämnts ovan en centralmyndighet som inte agerar i enskilda ärenden.
Det har även funnits andra föregångare till Boverket. Tar man en ”kort” tillbakablick märker
man att för två tusen år sedan, reglerades byggandet av det gamla testamentet. Där hittar vi
tillexempel lagen om spetälska som förskriver hur smittade hus ska besiktigas m m. (Kretz M,
2007)
När det gäller Sverige specifikt så har man haft byggnadsordning för Stockholm som trädde i
kraft under 1700 talet. Den innehöll lagar om gatuberedning och stenanvändning.
Lagen infördes för att minimera risken för brandspridning.
Tar man även hänsyn till hygien och miljö så kan man granska byggnadstandraden som
infördes under 1800 talet. Det har även funnits lagar om belysning och sotning i byggnader,
men detta infördes dock under förra seklet. Sedan dess har flera lagar införts fram till dagens
Boverket och BBR. (Boverket, 2009; Boulliant, 2009)
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2.3 Boverkets Styrning
Boverkets huvudsakliga arbete är att ta fram BBR. Detta arbete styrs av de ramar som den
svenska regeringen sätter. Genom att regeringen tar fram lagar och förordningar så kan
Boverket utifrån detta arbeta fram föreskrifter som BBR, samt även allmänna råd som bör följas.
De allmänna råden ligger inte inom regeringens bemyndigande eftersom de inte är
obligatoriska.
Boverket får sina instruktioner från olika departement i Sverige. Departementets krav märks
tydligt i de regler som ges av Boverket senare. Exempel på olika departementen är bland annat
Miljödepartementet, Kulturdepartementet, Integrations- och
Jämställdhetsdepartementet med fler. (Boulliant, 2009)

2.3.1 Boverkets organisation

Som det ser ut idag, så är det inte så många led från idé till att beslut fattas i Boverket. Detta är
relativt smidigt och är gjort för att lagarna ska kunna anpassa sig till de växande kraven som
samhället har på dagens byggnader.
I huvudsak så styrs de viktigaste besluten av Boverkets styrelse där man behandlar frågor
rörande ekonomi men även nya föreskrifter. Många av de mindre frågorna tas direkt av
generaldirektören i Boverket eller av andra som har delegerats beslutfattandet
Generaldirektören har till sitt stöd en stab och en chefsjurist. Det finns även ett insynsråd som
garanterar att både medborgare och regering har insyn i Boverkets arbete. Nedan syns en bild
av Boverkets organisation. (Boulliant, 2009)

Figur 1. Boverkets organisation. (Boverket, 2009)
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2.4 Boverkets Byggregler, BBR
Boverkets byggregler, BBR är en regelsamling som måste följas till största delen (de som inte
delarna som inte behöver följas behandlas senare i rapporten). Detta har sin grund i Boverkets
Författningssamling BFS, som alltså är grunden till BBR.
BBR består till stor del av föreskrifter som måste följas men innehåller även allmänna råd som
endast är vägledande för allmänheten. Det är just dessa föreskrifter i BBR som är av betydelse
eftersom de i hög grad är mer detaljerade än de lagar som de är baserade på.
BBR styr vad som är rätt och fel när det gäller byggnader. I BBR anges minimikrav som ska
verkställas över hela riket och anger samhällets minikrav.
Dessa krav kan tillexempel beröra byggnaders utformning, tillgänglighet, brandskydd, hygien
och miljö samt även bullerskydd och energihushållning som kapitel 9 I BBR 15 respektive 16
handlar om. (Boverket, 2009; Boulliant, 2009)Framöver i rapporten kommer endast kapitel 9,
rörande energihushållning i BBR att behandlas.
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3 Teori
BBR har ständigt bearbetats för att kunna anpassas till dagens krav. Sedan version 15 av BBR
som trädde i kraft förra året (2008), har man inlett en granskning av kapitel 9 energihushållning.
Granskningen har fortsatt fram till 2009 och resulterat i att kapitel 9 reviderats.
Första februari i år (2009) kom Boverket ut med ett supplement till kapitel 9 i BBR 16.
Dessa krav gäller från och med 1 februari 2009 men har en övergångsperiod fram till 1 januari
2010. Detta innebär att om man söker byggnadslov före övergångsperiodens slut så gäller de
gamla kraven i BBR 15, men man får så klart bygga efter de nya kraven om man nu så vill.
Syftet med revisionen av kapitel 9 i BBR 16 var att tydliggöra kraven och riktlinjerna för hur
byggnader ska hushålla med energi. Detta sker genom strängare krav på värmeförluster i
byggnader, effektivare värme- och kylanvändning men även strängare krav på
elanvändningen. Nu finns det även ett specifikt krav för alla byggnader med eluppvärmning.
För mer information se tabell 6 nedan. Det har även arbetats fram strängare krav på bättre
värmeisolering i byggnader med elvärme, orsaken till dessa krav behandlas i senare del av
rapporten.
När man läser BBR16 märker man att Boverket har försökt anpassa kraven på byggnaderna
bättre till det klimatet som de befinner sig i, detta har skett genom att de införde en till
klimatzon i norr, som inkluderar Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, mer information om
orsaken till införandet av den nya klimatzonen ges senare i rapporten. Boverket har även
återinfört visa krav som fanns i tidigare BBR, som exempelvis krav på lufttäthet. (Boverket, 2009;
Roxull AB, 2009)

3.1 Syftet med kapitel 9 energihushållning
I byggnader måste värme och även ibland kyla tillföras, detta är till för att ha ett godtagbart
inomhusklimat. I de krav som (BFS) anger så skall detta ske med minimal energianvändning,
och kraven gäller extra särskilt för eluppvärmda byggnader.
Här ställs det krav på den specifika energianvändningen för byggnader. Dock finns det
alternativa krav för mindre byggnader att tillämpa.
Förutom kravet på byggnaders energianvändning så ställs det även krav på värmeisoleringen i
byggnader, det finns även fler krav på tillexempel effektiv elanvändning m m. (Boverket, 2009)
Dessa krav kommer att detaljredovisas och uppräknas i detta kapitel.
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3.1.2 Presentation av (BBR 15) Energihushållning
I detta kapitel kommer en sammanfattad presentation av kapitel 9 om energihushållning i
BBR15 att göras. De krav som har tagits bort när man skiftade från BBR15 till BBR16 kommer
nedan att markeras med tre stjärnor ***. Kapitel- och avsnitts indelning kommer att följa
indelningen som finns i BBR.
9:1 Allmänt
Här beskrivs hur byggnader skall vara utformade för att få en minimal energianvändning. Den
senaste lydelsen av detta hittas i (BFS 2006;12) som kom ut 2006.
Här råds man att ta hänsyn till termisk komfort, ventilation och fuktsäkerhet.
9:11 Tillämpningsområde
Under detta avsnitt görs undantag från reglerna för tre olika byggnader, dessa
undantagsbyggnader presenteras nedan:

•

Växthus eller motsvarande byggnader där detta krav inte har någon betydelse

•

Byggnader eller delar av byggnader som inte används under långa tider

•

Byggnader som inte behöver kylas eller värmas under en längre period av året
som exempelvis fritidshus

Under samma stycke förklaras sedan att kraven som föreligger under avsnitt 9;2 samt 9;3 och
9;4 inte behöver följas av tillexempel industrier eller byggnader som täcker större delen av
uppvärmningsbehoven genom den egna processenergin i byggnaden.

9;12 Definitioner
Här förklaras en del definitioner som är anknutna till energikraven i byggnader.
Endast definitioner som har ändrats eller helt enkelt tagits bort kommer att tas upp.
Atemp;

Genomsnittlig
Värmegenomgångskoefficient
Um:

Byggnadens
energianvändning;

Golvarean i tempreturreglerade utrymmen avsedd att värmas till
mer än 10 ˚C begränsade av klimatskärmens insida (m2).

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för
byggnadsdelar och köldbryggor (W/m2K)

Även nämnd köpt energi som levereras för en byggnad under ett
normalår. Detta omfattar energi för så väl kyla och värme men även
för energi för byggnadsinstallationer som fläktar och pumpar. Detta
täcker även fastighetsel.
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Klimatzon norr I;

Norrbottens län Västerbottens län Jämtlands län Västernorrlands län
Gävleborgs län Dalarnas län
Värmlands län

Klimatzon söder II;

Övriga län än klimatzon norr.

Hushållsel;

Den el som används för belysning, datorer och frys m m. täcker all
energi för andra hushållsändamål.

***Utetemperatur;

Den temperatur som gäller för orten där byggnaden uppförs.

9;2 Bostäder
Här förklaras krav på den specifika energianvändning samt maximal energiförbrukning för
bostäder.
BBR15 tar även upp att byggnaden bör vara utformad på ett speciellt sätt för att den ska
uppfylla kraven.
Här görs en skillnad på bostadsbyggnader generellt och på en- och tvåbostadshus med
direktverkande elvärme.
Dessa krav på den specifika energianvändningen följer i tabell Ι nedan:

Bostäder
En- och två bostadshus med
direktverkande elvärme

Klimatzon söder II
110 kWh/m2, år
75 kWh/m2, år

Klimatzon norr I
130 kWh/m2, år
95 kWh/m2, år

Tabell 1. Specifik energi användning. Värden ovan fås genom att man dividerar byggnadens energianvändning
under ett normalår med dess uppvärmda golvarea, Atemp.
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Figur 2. Sveriges indelning . Här visas den tänkta energikravindelningen i Sverige enligt (BBR15).

Under samma avsnitt förklaras under allmänna råd, som är från BBR12, att garage inte bör
medräknas med golv arean för bostäder.
BBR15 anger att hänsyn skall tas till solfångare genom reducering av energianvändning om
liknande installationer förekommer.
Här finns även krav på klimatskärmens Um. detta presenteras nedan utryckt i W/m2,K

Bostäder generellt
En- och tvåbostadshus med
direktverkande elvärme

Maximalt Um- värde
0,5 W/m2, K
0,5 W/m2, K

Tabell 2. U-värden krav för byggnader. Tabellen ovan visar U-värdeskrav för byggnader enligt (BBR15).OBS: bör
uppmärksammas att köldbryggors medverkan skall tas med i beräkningen av Um

Boverket har använt sig av gamla krav från (BFS12) gällande verifiering av energianvändningen
av byggnaders specifika energianvändning och Um. Detta ska ske enligt 9;71 det vill säga att
mätningen ska löpa kontinuerligt under 12 månader och skall vara klar 24 månader efter att
byggnaden har tagits i bruk. Sedan skall dessa värden jämföras med de beräkningar som har
gjorts under projekteringsskedet.
Vid beräkningar under projekteringsskedet så föreskrivs att lämpliga säkerhetsmarginaler bör
tas med för att säkerställa kraven.

***9;21 har upphävts genom (BFS 2006 2006;12)
Denna punkt med flera har upphävts. Generellt så handlade 9;21 om byggnaders lufttäthet och
vilka krav som ställdes på klimatskärmen.

9;4 Alternativ krav på byggnadens energianvändning
Under detta avsnitt specificeras vissa krav som gör att en byggnad kan fylla
energianvändningskraven på ett annat sätt än det som har angetts under 9;2 och 9;3.
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Detta gäller byggnader som kan ingå under samtliga följande kategorier:
•
•
•

Max 100 m2 Atemp
Inget kylbehov föreligger
Af på fönster och dörrar får max vara 0,20 Atemp

Fyller man kraven ovan så kan ersättningskrav för 9;2 och 9;3 användas. Dock så ställer detta
högre krav på byggnadsisoleringen och klimatskärmens täthet. Dessa krav nedan gäller vanliga
byggnader samt även för eluppvärmda en- och tvåbostadshus.
Byggnader utan eluppvärmning Ui W/m2K
Utak
0,13
Uvägg
0,18
Ugolv
0,15
Ufönster
1,30
Uytterdörr
1,30

Byggnader med direkt elvärme Ui W/m2K
Utak
0,08
Uvägg
0,10
Ugolv
0,10
Ufönster
1,10
Uytterdörr
1,10

Tabell 3. U-värde för undantags byggnader). Tabellen ovan visar U-värden för undantagsbyggnader enligt (BBR15).
Observera att kraven ovan anger den högsta (Ui) detta betyder att byggnadsdelarnas högsta (Aom) inte får
överskrida detta.

Kraven anger även att byggnadens klimatskärm ska klara ett tryck på +50 Pa utan att det läcker
mer än 0,6 l/s m2. Vilket ställer högre krav på klimatskärmens täthet.
9;5 Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer
9;51 Värme- och kylproduktion
Här är det samma krav som gäller sedan (BFS 2006;12) där det står att man ska minimera
behovet av kylning genom bättre bygg- och installationstekniska lösningar.
9;52 Styr och reglersystem
Här anges krav på att byggnader ska hålla god termisk komfort samt god energihushållning
och att detta ska ske genom att tillexempel förse värme-, kyl- och luftbehandlingsaggregat med
en automatisk reglerutrustning för att förse byggnaden med rätt behov, varken mer eller
mindre (BFS 2006;12).
9,6 Effektiv elanvändning
Även här är det krav från (BFS 2006;12) som gäller. Här beskrivs att fasta tekniska installationer
som belysning och elvärme, ska utformas så att effektbehovet begränsas och att energin
används effektivt.
I samma avsnitt under allmänna råd så hittar man även max specifik fläkteffekt för

ventilationssystem. Dessa följer nedan som SFP (Specifik fläkteffekt)  .


Från- och tilluft med värmeåtervinning
Från- och tilluft utan värmeåtervinning
Frånluft med värmeåtervinnig
Frånluft



2,0
1,5
1,0
0,6

Tabell 4. Specifik fläkteffekt. Tabellen ovan visar riksvärden för max specifik fläkteffekt enligt den gamla
(BBR15).
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9;7 Mätsystem för energianvändning
9;71 Mätsystem
Här anges det krav på att byggnadens energianvändning ska kunna läsas av vid en vald period.
Detta för att man alltid ska kunna beräkna energianvändningen i byggnaden. Detta sker genom
att man läser av en installerad mätare.

3.1.3 Presentation av (BBR 16) Energihushållning
Under detta kapitel kommer en sammanfattad presentation av kapitel 9 om energihushållning i
(BBR16) att göras. De krav som har ändrats kommer att markeras med en stjärna *, De krav som
har tillkommit kommer att markeras med två stjärnor **. Kapitel och avsnittsindelning kommer
att följa samma indelning som finns i BBR.
Här tas endast de krav som har reviderats sedan (BBR15)
9;11 Tillämpningsområde *
Här gjordes ett undantag från reglerna gällande byggnader som inte kommer att värmas upp
till mer än 10 ˚C eller byggnader där inget behov av energi för kyla och värme föreligger.
Här görs också ett undantag från kraven i 9;2, 9;3 och 9;4 till eluppvärmda byggnader som har
en Atemp som inte överstiger 50 m2.
9;2 Definitioner
*Atemp;

Arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade utrymmen,
avsedda att värmas till mer än 10˚C. Som begränsas av
klimatskärmens insida. Arean som upptas av innerväggar,
öppningar för trappor, schakt och dylikt inräknas. Garagearea inom
byggnaden i bostadshus inräknas inte.

*Byggnadens
energianvändning;

Här uppräknas tillexempel att även energianvändningen för
installerad handduksstork skall räknas med.

**Byggnadens
fastighetsenergi;

Den del av fastightselen som är relaterad till byggnadens behov där
den i; elförbrukande apparater finns inom, under
eller anbringade på utsidan av byggnaden. Här ingår inte
apparater som inte är avsedda för användandet av byggnader som
kupévärme för fordon tillexempel.

**Byggnadens specifika
energianvändning;

Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp, Detta utryckt i
kWh/m2,år. Här ingår inte hushållsenergi eller
verksamhetsenergi.

**Dimensionerade vinter- Den temperatur för representativ ort som framgår av 1-dagsvärde.
temperatur, DVUT;
Tempreturen får ökas om byggnadens tidskonstant överstiger 24 h.
Denna temperaturökning redovisas i en tabell för 1, 2, 3 eller 4 dygn.
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**Energi för komfortkyla; Här inräknas endast energi som är avsedd att användas för att aktivt
sänka temperaturen. Frikyla inräknas inte.
**Elvärme;

Uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade
eleffekten för uppvärmning är större än 10 W/m2 (Atemp).

**Installerad eleffekt för
uppvärmning

Sammanlagd maximal eleffekt som utgörs av de elektriska
apparaterna för uppvärmning. Maximalt effektbehov
beräknas vid DVUT och tappvarmvattenanvändning motsvarande
0,5KW/lgh.

**Klimatzon

*Klimatzon

Klimatzon

I;

II;

III;

Norrbottens län Västerbotten län Jämtlands län

Västernorrlands län

Gävleborgs län

Dalarnas
län

Västra Götlands Jönköpings län
län
Östergötlands län Södermanlands
län
Stockholms län
Uppsala län

Kronobergs
län
Örebro län

Blekinge län

Gotlands län

Kalmars län

Hallands län

Västmanlands län

Värmlands
län

Skåne län
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*9;2 Bostäder
I detta avsnitt anges det att bostäder ska vara utformade så att: byggnadens specifika
energianvändning,
installerad
eleffekt
för
uppvärmning
och
genomsnittlig
värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom) högst
uppgår till de värden som anges i tabell 9;2a och 9;2b.

Här ändrades kraven för den specifika energianvändningen genom införandet av en ny
klimatzon i norr.
Krav för den specifika energianvändningen i bostäder som har annat uppvärmningssätt än
elvärme får högst uppgå till:

Bostäder utan elvärme
Um

Klimatzon I
150 kWh/m2, år
0,5 W/m2,K

Klimatzon II
130 kWh/m2, år
0,5 W/m2,K

Klimatzon III
110 kWh/m2, år
0,5 W/m2,K

Tabell 5. energianvändning i bostäder (BBR16) Tabellen ovan visar den specifika energianvändningen i bostäder
utan elvärme enligt (BBR16)

Figur 3. Sveriges indelning (BBR16). Här visas den tänkta energikravindelningen i Sverige enligt BBR16

Krav för den specifika energianvändningen i bostäder med elvärme får högst uppgå till:

Bostäder med elvärme
Installerad eleffekt för
uppvärmning[kW]
+ tillägg om Atemp större än 130 m²
Um

Klimatzon I
95 kWh/m2, år
5,5
0,035(Atemp –
130)
0,4 W/m2,K

Klimatzon II
Klimatzon III
2
75 kWh/m , år
55 kWh/m2, år
5,0
4,5
0,030(Atemp – 130) 0,025(Atemp – 130)
0,4 W/m2,K

0,4 W/m2,K

Tabell 6. Bostäder med elvärme, Tabellen ovan visar den specifika energianvändningen i bostäder med elvärme.
Tabellen är uppdelad enligt de olika klimat zonerna i Sverige.
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** 9;21 Klimatskärmens lufttäthet
Byggnaders klimatskärm ska vara tillräckligt tät, så att kravet på byggnadens specifika
energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmning uppfylls.
Detta krav gäller alla typer av byggnader.
Här anges inget värde på minikraven men däremot så betonar man tydligt kravet för att hänsyn
ska tas till lufttätheten vid projekteringen.

*9;4 Alternativ krav på byggnadens energianvändning
Här är det samma krav som gäller sedan tidigare (BBR15) förutom ett tillägg.
Utvidgningen gäller den installerade eleffekten för uppvärmning. Kravet är att den får max
vara 5,5 kW för byggnader med elvärme där Atemp är 51-100 m2.
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3.2 Synpunkter och förslag för eventuella redigeringar av energikravet i
BBR
Under detta avsnitt av arbetet kommer en del förslag för hur eventuella krav på
energianvändningen i nya hus kan ställas, samt de olika problem och begränsningar med att
ställa krav i förhållande till kvadratmeter golvarea att presenteras. Alla synpunkter och förslag
som nämns i det här avsnittet har sin grund i en artikel som den tekniska doktorn Robert Öman
publicerat tidigare i Bygg & teknik, 2/09. Öman beskriver ett förslag på en metodik för hur krav
på högsta tillåtna energianvändning för nya bostäder kan formuleras. Detta med utgångspunkt
av att de nuvarande kraven anges per golvarea, utan att hänsyn till människors beteende och
vanor tas. Artikelförfattaren menar också att en stor betydelse för energianvändningen har att
göra med hur tät man bor, eftersom energianvändningen ökar snabbt med ökad täthet. Husets
storlek har också en viss inverkan på energianvändningen, då småhus har större användning av
mer aktiv uppvärmning än större byggnader per golvareaenhet.
I den här delen kommer även en del förslag gällande gränsdragningar av exempelvis vad som
räknas som hushållsel eller elvärme att presenteras, generellt gäller endast el inomhus i kravet
som presenteras här.
I förslaget som presenteras av Öman föreslår han att kravet ska avse den högsta tillåtna
förbrukningen av all köpt energi inomhus, oavsett vad den används till. Jämför man de
skillnaderna, som Öman presenterar i sin artikel mot BBR16, så är det främst två stycken som
bör nämnas. Dessa är:
•
•

All köpt energi, även hushållselen ingår i kravet.
En konsekvent åtskillnad kan göras mellan el och värme.

I den nya BBR16 delas Sverige i tre olika klimatzoner, syftet med den nya indelningen är att
göra kravet mer anpassat efter klimatet. Detta räcker inte enligt Öman då han syftar på att
Sverige är ett avlångt land och att energianvändningen i byggnader beror på flera faktorer som
teknik, människor och utomhusklimat. Öman visar på att det finns stora möjligheter för att
uppnå en större uppdelning genom att man exempelvis använder sig av ortens
årsmedeltemperatur eller gradtimmar. Trots att det är flera faktorer som vinden och
solinstrålningen som även påverkar, så syftar Öman på att de i praktiken saknar någon större
betydelse.
I BBR16 ställs det krav på uppföljning och mätningar av energianvändningen för bostäder. I
Ömans förslag så likställs all el inomhus oavsett ändamålet. Detta är en betydande förenkling
jämfört med BBR:s krav, eftersom man inte behöver urskilja hushållselen från fastighetselen.
Öman visar på att detta av praktiska skäl är en viktig förenkling eftersom man för det mesta
inte har olika mätare i småhus för att urskilja just hushållselen från fastighetselen, eller
eventuellt el till värmepumpar och elradiatorer m m. för att kunna jämföra detta mot krav i
BBR16. Ju fler delposter mättningarna omfattar desto tydligare kan man skilja på inverkan av
människan och tekniken.
BBR ställer generellt krav på summan köpt energi, problemet som uppstår är att om man
använder värme för uppvärmning och/eller tappvarmvatten så blir det en mix av värme och el
med okända proportioner. I förslaget som presenteras av Öman så kan man skilja mellan el och
värme för varje kWh som man köper. I och med att all el likställs här så kommer det inte att
finnas några gränsdragningsproblem om man exempelvis kombinerar en bränslepanna med en
värmepump, och förslaget blir ”teknikneutralt” enligt Öman.
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Den finns även synpunkter på att kraven gäller per kvadratmeter golvarea (Atemp). Enligt Öman
så finns det minst tre problem med att ange kraven per golvareaenhet:
•
•
•

Definitionen för golvarea kan diskuteras, husen har skilda förutsättningar vilket kan
leda till fel tolkningar för när man ska räkna in trapphuset eller garaget m m.
Utrycks kravet per kvadratmeter golvarea så blir det kravet hårdare ju mindre
byggnaden är.
Kraven blir också strängare ju mindre golvarean är per person

Att man anger kraven per kvadratmeter har ändå en del logik, eftersom kraven på
värmeisoleringen ökar ju mindre byggnaden är, detta för att kompensera för ökad omslutande
area i förhållande till golvarean.
Kärnpunkten med den här artikeln är ändå att visa på att de som bor ytsnålt missgynnas,
eftersom kravet i BBR16 är angivet i kilowattimme per golvareaenhet så innebär det i praktiken
att det är väldigt olika beroende på antal personer som bor i lägenheten. Därför tycker
författaren att kravet lämpligtvis bör anges med kilowattimme per person. Den stora
invändningen mot att ange kravet som specifika energianvändningen per golvareaenhet är just
det att de som bygger stort och har hög energianvändning kommer att gynnas, då dem får totalt
sätt mindre energianvändning per golvareaenhet jämfört med de som bor ytsnålt.
Boendevanor och deras inverkan på den totala energiförbrukningen är något som Öman lägger
stor vikt på, eftersom han syftar på att en del av energiförbrukningen är direkt anknutet till
person och inte till en byggnad eller golvarea. Då varje person har viss användning av köpt
energi (tappvarmvatten och hushålls el). Därav menar han att det personberoende utslaget per
golvareaenhet kan bli omöjligt att uppnå om ett krav anges per kvadratmeter, detta visar han
med ett exempel i tabell 6 nedan.
I exemplet visar han att man missgynnas om man väljer att bo ytsnålt. Där han antar att det är
två personer som bor i en lägenhet och att all köpt energi utgörs av el. sedan jämför han detta
mot de kravnivåer som han föreslår i sin artikel. För att visa hur man missgynnas om man bor
ytsnålt så ändrar han golvarean per person, tills han kommer till en nivå där endast
hushållselen och fastighetselen medför 50 kWh/m2, år. Jämför man detta med kravet enligt
exempel två i artikeln ”Förslag på energikrav för nya bostäder” Bygg & teknik, 2/09, så har
man inga kWh kvar för aktivuppvärmning eller tappvarmvatten.
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Tabell 6. Exempel som visar att ytsnålt boende missgynnas kraftigt i förhållande till kraven på
maximal förbrukning av köpt energi om kraven ställs per m2 golvarea. Om man bor trångt kan
enbart den personliga förbrukningen av köpt energi överstiga kraven! Det medför att man inte
har en enda kWh kvar för att värma och ventilera byggnaden! Själva värdena bör tolkas
försiktigt, men resultatet är mycket tydligt.
Alternativ 1. Antagen köpt energi är 1000 kWh per person och år som personlig förbrukning för
tappvarmvatten och hushållsel.
Golvarea per
2
person, m

Personlig förbrukning
2
av köpt energi, kWh/m

Återstår av köpt energi,
2
upp till kravet 75 kWh/m

Återstår av köpt energi,
2
upp till kravet 50 kWh/m

120

8

67

42

60

17

58

33

30

33

42

17

15

67

8

–17!

Alternativ 2. Antagen köpt energi är 2000 kWh per person och år som personlig förbrukning för
tappvarmvatten och hushållsel.
Golvarea per
2
person, m

Personlig förbrukning
2
av köpt energi, kWh/m

Återstår av köpt energi,
2
upp till kravet 75 kWh/m

Återstår av köpt energi,
2
upp till kravet 50 kWh/m

120

17

58

33

60

33

42

17

30

67

8

–17!

15

133

–58!

–83!

Tabell 7. Ytsnålt boende missgynnas. Tabellen hämtad från (Öman, nr 2- 2009.)

Författaren ger exempel på hur samma teknik med olika boendevanor medför att man mäter
olika energiförbrukning för olika hus. I artikeln ges också en del olika förslag på korrigeringar
för denna inverkan:
•
•

Beräkningar som avser antagna värden avseende boendevanor.
Uppmätta värden som avser en medeltemperatur från ”tillräckligt många” hushåll.

(Öman, nr 2- 2009)
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4 PASSIVHUS KONCEPTET
Passiva hus är ett bra val för miljön och ekonomin pågrund av dess låga energianvändning.
Trots detta så finns det alldeles för få passiva hus som byggs i Sverige. Jämfört med andra
Europiska länder som exempelvis Tyskland så har Sverige en lång väg framför sig för att
hamna på samma nivå gällande teknik och utveckling. I Sverige har man sedan tidigare försökt
sprida tekniken. Det har dock inte varit så lätt att få folk att intressera sig av dessa hus.
Passivhustrenden har vuxit fram de senaste åren om än långsamt. (Globian m fl, 2009)
En av orsakerna till problemet ovan kan bero på att de svenska lagarna inte har varit tillräckligt
hårda för att främja byggandet av passiva hus. Men i och med den nya BBR så tror många att
det kan vända och att man förmodligen kommer att se fler passiva hus byggas. (Ramsing m fl,
2009; Whalström, 2009)

4.1 Stat och kommun
Främjandet av passiva hus börjar redan från statsnivå genom de lagar och förordningar som de
ställer på byggnadens energianvändning, som ställs av boverket. Dessa krav har bland annat
behandlats i tidigare kapitel. Men det som är värt att tillägga är att staten skulle kunna erbjuda
en miljöpremie för de hus som klassas som passiva hus enligt svenska regler. Klassindelningen
kommer att behandlas senare i detta kapitel.
Kommunerna har genom sin planering av detalj- och översiktsplan ställt krav på byggnadens
form och utseende. Detta kan innebära både möjligheter och begränsningar för byggandet av
husen. (Eriksols, 2009.)
Utifrån de förutsättningar som detaljplanen ger så kan det finnas goda möjligheter till
välfungerande passivhus.
En viktig förutsättning för att passiva hus skall fungera bra är ett milt klimat. Vilket
förklarar orsaken till varför det är så många passiva hus som byggs vid västkusten
trots att det är fler soltimmar på östkusten, jämfört med resten av riket.
Det bästa ur energisparande synpunkt är kompakta hus med minimal fönsterarea,
eftersom energi kan läcka ut genom fönstret vintertid.
Passiva hus skall i princip värmas upp av det värme som avges av apparater och
människor. Detta är dock inte möjligt i våra breddgrader och därför måste de husen
som byggs här kompletteras med någon annan form av energi för att klara de kalla
vinterdagarna. (Häggbom, 2009)
Här förnekas dock inte möjligheten till att använda gratisenergin genom direkt solinstrålning
som har en anknytning till husets orientering.

4.2 Arkitekturs utformning och Arkitektens möjligheter
Den bästa arkitektoniska utformningen för passiva hus är att man ska ha så öppen planlösning
som möjligt. Vilket ger möjlighet för värmeenergin som produceras ur exempelvis
köksapparater att värma mer än själva köket och på så sätt även bidra till det totala
värmebehovet i huset sänks. I stort sätt så gäller det för all passiv värme att en öppen
planlösning är en fördel för att fördela värmetillskotten som man får av den passiva energin
inomhus. En välplanerad och noggrant utvald planlösning av arkitekten, där han har placerat
rum med mindre energibehov som förråd åt de nordliga sidorna. Medan rum med större
uppvärmningsbehov som t.ex. allrum där man vistas den större delen av dagen åt de sydliga
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delarna. Detta kan ha en avgörande betydelse för att huset energihushållning skall fungera på
ett maximalt sätt. Som redan har nämnts ovan så har arkitekten en stor och betydelseful roll i
hela projektet. Det är där de första skisserna börjar för husets utseende och det är enligt de
ritningar som arkitekten får alla andra inblandade aktörer att anpassa sig efter. Därför är det
viktigt att det redan är från det stadiet som man börjar räkna på energianvändningen i huset,
vilket förmodligen inte sker så ofta idag.
Arkitekten har som uppgift att se till att huset skall fungera såväl utseendemässigt som
tekniskt. Men sannolikt så brukar nog dagens arkitekter rita utifrån de erfarenheter de har och
därefter hoppas de på att de ska fylla de angivna kraven som BBR ställer, eller tills
energikonsulten kommer med sina egna beräkningar om husets energianvändning. Det är inte
förrän då som arkitekten får veta hur bra/ dåliga de valda lösningar var.
Under ett projekt ställs arkitekter för ett antal val vilka kan vara mycket avgörande för
byggnadens kommande energiprestanda. De val som arkitekter får ta, i form av mängden
fönster till fasad eller ytterväggar i förhållande till golvarea samt rumshöjd och material med
mera, kommer att göras mer noggrant i framtiden och enkla energiberäkningar kommer att
utföras av arkitekter. Energiberäkningar i allmänhet är verkligen inget nytt, redan 1959 kunde
man räkna byggnaders energibalans med dator. Det som senare kom att bli drivkraften bakom
utvecklingen av de datoriserade programmen är de globala energiproblemen som blev väldigt
konkreta vid oljekrisen 1973, men då handlade det mer om ”brist” på energi, nu är global
uppvärmning i fokus.
Idag ställs det allt större ansvar på den arkitektoniska utformningen och arkitektens egna
kunskaper. Detta pågrund av de hårdare krav som boverket ställer på byggnader. (Eriksols,
2009)
En viktig faktor för att huset skall fungera energimässigt är att minska de ”döda areorna” vid
projekterings fasen, alltså areor inom huset som inte kommer väl till användning. Detta kan ske
genom att arkitekten planerar planlösningen väl samt att utnyttja all boarea på ett effektivt sätt.
Detta är nog inget problem eftersom det ligger i alla aktörers och inte minst beställarens intresse
att man använder hela boarean.
Det råder absolut inget tvivel om att det blir allt tuffare för arkitekter att sätta alla bitar på plats
och bygga energisnålt. Det som kan vara av betydelse att nämna är att energibehovet för
uppvärmningen i passiva hus är mycket litet så att man nästan kan klara sig genom att utnyttja
tilluftssystemet för att distribuera den aktiva uppvärmningen och därmed behövs inte de
traditionella värmesystemen.
Det energisnålaste huset är ett flerbostads hus med en kubisk form (om man bortser från Sfärisk
form) där omslutande arean är mindre i förhållande till golvarea och volym. Det absolut bästa
alternativet skulle vara om man kunde placera fler kubformade hus efter varandra i en rad,
något liknande lamellhus. (Häggbom, 2009)
Detta pågrund av att man minskar andel yttertak och plattan på marken i betydande
utsträckning. Dessa två punkter anses vara det avgörande ur energisparsynpunkten eftersom
det hela egentligen handlar om relationen mellan omslutande area och volym. Sfären är bäst,
och ju större desto bättre. (Men här bortses det från den sfäriska formen eftersom den anses
opraktiskt i verkligheten). I husformen som beskrevs ovan med kubisk form kommer bjälklaget
att vara värmt på grund av att den varma inomhusluften. Värmen från luften kommer att utgå
till taket för en lägenhet och till golvet i det ena, på så sätt kan man konstatera att värmen inte
försvinner ut i luften som från plattan till exempel eller yttertaket. I dessa hus får man inte
glömma den energimängd som lagras i de lägenhets skiljande väggarna och som inte går ut
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vilket det hade gjort med ytterväggar. Ett passiv hus skall byggas så kompakt som möjligt med
minimal fasadyta. Ett drömhus borde vara ett hus i flera plan med förtätad planform. Dagens
200m2 villa kommer att bli en svår utmaning för energihushållningen i framtiden, därför måste
även den enskilda familjen se över sina levnadsvillkor i framtiden. (Andersson, 2009)
Ett hus med stor andel fönster åt söder och öppen planlösning mellan kök och vardagsrum är
något att föredra och något som redan eftersträvas av nästan alla arkitekter. Den öppna
planlösningen kan man nog märka i projektet Toppseglet som kommer att presenteras senare i
rapporten.

4.3 Projektering
Konceptet med passiva hus är mycket avancerad och mer komplicerad än andra normala hus,
eftersom det krävs en högre kvalité vid bygget för att säkerställa att arbetet blir rätt utförd.
Detta sker genom en väl fungerande arbetsprocess, där arbetsgången planeras i minsta detalj.
För att garantera detta är det brukligt med god erfarenhetsåterföring efter varje projekt. På detta
sätt kan fördelar och nackdelar presenteras och under erfarenhetsåterföring kan man diskutera
projektet och ta bort de oönskade momenten inför nästkommande projekt.
Under projekteringen bestäms de olika U-värdena för klimatskalet, dessa är mycket lägre vid
passiv hus än de U-värden som används i normala hus. Nedan presenteras genomsnittliga
värden från passiva hus.
Väggar
U-värde 0.103 / , 

Tak
Golv
0.08/ ,  0.08 / , 

Fönster
0,76 / , 

Tabell 8. U-värden passivhus. Tabellen ovan visar U-värden för ett passivhus. Värden är angivna för klimatskalets
olika delar. OBS: värden ovan varierar från projekt till projekt. (Kjellgren m fl, 2009)

Här bör även den blivande hyresgästen vara med och delta under projekteringen. Denne
kanske vill ha fler fönster eller helt enkelt högre inomhustemperatur än vad som är möjligt för
passiva hus. Därför är det av stor betydelse att hyresgästen deltar i projektering. Detta ger även
en större inblick i hur huset fungerar, när det gäller uppvärmning och vilka installationssystem
som denne själv kan reglera med mera. På så sätt så blir hyresgästen medveten om hur mycket
vatten/el denne kan använda och hur stor energianvändning huset kommer att hålla. När
hyresgästen får bättre kunskap om systemen ökar även intresset för energisparåtgärder.
(Kjellgren m fl, 2009)
Sammanfattningsviss kan sägas att arbetet med att sträva en god lufttäthet i passiva hus är ett
mödosamt arbete som måste planeras i minsta detalj. Men lyckas man med det så har man
lyckats bygga en fastighet som kommer att hålla hög kvalité under hela sin livstid.

4.3.1 Beställares kompetens och samordning
I många fall så finns det en beställare med stora tillgångar men med bristande kunskaper inom
vissa områden, och då krävs det att beställaren i detta fall avser en installationssamordnare för
att garantera kvaliteten i passiva hus. Detta går till genom att alla inblandade aktörer som
arkitekt och konstruktör, hela vägen ner till de vanliga byggnadsarbetarna, utbildas inom
passivhus för att kunna ha förstålelse för hur husen fungerar och vad syftet är med dem.
Installationssamordnarens roll kommer att vara övergripande, vilket ger denne en helhetsbild
över projektet. Samordnaren måste skapa ett samarbete på en helt annan nivå än den som ofta
förekommer idag. Där var och en av de inblandade aktörerna informeras och informerar
varandra om eventuella ändringar med mera under hela projektets gång. På så sätt kommer
ansvaret att fördelas på alla och den enskilde kommer att känna sig ansvarig för att projektet
skall lyckas. (Olsson, 2009)
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4.4 Passiva hus i storskala
Marknaden för passiva hus i Sverige har alltid varit dominerad av småhus. Detta kan ha med
investeringskostnaden att göra och att det inte finns tillräckligt med pengar som satsas på stora
projekt. Eller att tekniken inte har varit tillräckligt utvecklad för passiva hus som
flerbostadshus. Sedan ett tag tillbacka och efter flera års erfarenhet av industriellt byggande har
man dock tagit fram ett koncept av ventilerande och värmelagrande hålbjälklag. Betongbjälklag
utformade som hålbjälklag har funnits i ca 20 - 30 år, och det mest använda heter Thermodeck.
Syftet med Thermodeck är att utnyttja hål i bjälklaget som till- och frånluftskanaler. Detta har
främst två fördelar:
1- Utrymmesbesparande.
2- Ökad värmeöverföring mellan luft och betong, ökar t ex möjligheten att kyla med nattluft.
De främsta nackdelarna som finns med systemet är:
1- Sämre flexibilitet.
2- Sämre åtkomst för rensning.
Med denna lösning kombinerat med bra isolering kan man ha en energianvändning för
uppvärmning eller kylning på 10 á 20 kWh/m2, år för bostäder. Denna angivna nivå på
energianvändningen, ger förutom en stabil och bekväm inomhustemperatur året runt, även en
klassificering av huset som passiv hus enligt energimyndighetens krav. Bilden nedan visar hur
systemet är tänkt att användas.

Figur 4. Hålbetongelement. Figuren ovan visar en tilluftsväg genom hålbetongelementet innan den når rummet.
(Lindström, 2009)

Detta koncept fungerar på så sätt att ett FTX aggregat installeras i byggnaden. Tilluftskanaler
installeras i de hål som finns i bjälklagen eller golvet. Denna lösning ger en möjlighet till att
utnyttja den tunga värmelagrande massan i bjälklagen.
För att detta system ska kunna fungera väl i bostäder, så krävs det extra kontroll för tätheten i
klimatskalet. Detta innebär att otätheter och köldbryggor i bostäderna måste tas bort eller i alla
fall minimeras optimalt. Detta eftersom den varma luften kan läcka direkt ut till uteluften om
det finns några springor mellan två yttervägar som ligger ovanpå varandra. En konstruktion för
klimatskalet har tagits fram för att säkerställa att byggnadens funktioner kommers att
bibehållas under hela dess livslängd, denna konstruktion presenteras nedan. Med denna
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konstruktion av sandwich väggar behöver man normalt sett inte ha någon extra isolering än
den man använder idag. (Lindström, 2009)

Figur 5. Energieffektivvägg. Exempelutförande av energieffektiv vägg av sandwichtyp(tvärsnitt vid fönster).
(Lindström, 2009)

4.4.1 Andra smarta lösningar för Industriella passiva hus
Den angivna konstruktionen i föregående avsnitt är inte den enda lösningen som finns på
marknaden idag. Det finns ett flertal andra lösningar som är minst lika effektiva. Här nedan
kommer en halv Prefab lösning att presenteras. Byggsystemet är en kombination av platsgjutna
och prefabricerade betongstommar. Fördelarna med denna metod är att den bidrar till en kort
stombyggnadstid samt ökad flexibilitet vid byggandet.
Denna lösning består av en väggtjocklek på 0.5 m som ger ett tillräckligt värmemotstånd.
Väggen består av dubbla cellplastelement som gjuts på plats med betong i mellan. Väggen kan
användas som en källarvägg eller en vanlig vägg och har en hög bärförmåga om man skulle
vilja använda den som bärande konstruktion. Den lämpar sig dock bäst för ickebärande
funktion i högst två vånings hus. Även denna lösning ger en tät och snabbt byggkonstruktion.
(Kjellgren m fl, 2009)
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Figur 6. Montering av byggelement. (Kjellgren m fl, 2009)

På samma sätt som lösningen ovan är dessa passiva hus mycket beroende av ett väl fungerande
ventilationssystem. Passiva hus bör i stort sätt alltid kompletteras med ett FTX- system som är
reglerbart, så att den enskilde fastighetsägaren kan reglera tilluftens flöde för värme och kyla.

4.4.2 Lufttätheten i passivhus
Lufttäthet har en avgörande betydelse för väl fungerande passiva hus. För att få en byggnad
med tillfredställande komforttemperatur och låg energianvändning krävs det att luftläckaget
genom klimatskärmen minimeras. Detta för att minska energiförlusten genom luftkonvektion.
För att kunna leva upp till detta så ställs det ofta exceptionellt hårda krav på byggnadens
kvalitet.
Här nedan kommer en metod för läckagesäkring och täthetsprovning av en byggnad att
presenteras. Det är värt och tänka på att ju tidigare man kan upptäcka otätheten i en byggnad
desto mindre tid och pengar kommer det att gå åt för att åtgärda detta. Eftersom de flesta
otätheter kan vara kring dörr-/ fönsteranslutningar och skarvar mellan ytterväg och tak, med
mera, så kan de vara tidskrävande och kostsamma att åtgärda. Eftersom man i de flesta fallen
måste åtgärda en redan befintligt konstruktion.
Täthetsprovningen kan ske efter att en del av byggnaden eller hela byggnaden är klar. När man
får resultatet av täthetsprovningen så kan detta jämföras med kravet som beställaren har angett
redan vid projekteringsskedet. Genom att arbeta med dessa frågor så kan byggherrar och
entreprenörer alltid vara målinriktade på lufttäta hus. Vilket är ett definitivt villkor för
energisnåla hus.
Arbetsgången för lufttäta passiva hus kan sammanfattas i nedanstående punkter:
•
•
•
•

Beställaren anger och specificerar sina krav på lufttätheten
De krav som beställaren ställer skall vara möjliga att verkställa genom de
använda konstruktionslösningarna
Det skall finnas tillgång till hjälpmedel och utbildning inom ämnet
Det skall vara möjligt att kontrollera lufttätheten, helst under byggtiden
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En provtryckning av huset sker genom att man först tätar alla hål som är avsedda för
ventilation. Sedan demonteras den befintliga ytterdörren i byggnaden och istället monteras det
en dörr som har ett hål med monterad fläkt i. Fläkten kommer att utsätta huset för ett övertryck,
genom detta kan man sedan mäta vilket luftflöde som behöver evakueras för att bibehålla en
viss tryckskillnad inne i huset. Detta värde kommer då att jämföras med de ställda kraven.
Nedan visas hur en provtrycknings mätning går till:

Figur 7. Provtryckning för mätning av lufttäthet. (Nilsson m fl, 2009)

Provtryckningen i flerbostadshus kan ske i olika etapper under byggprocessen. Man kan
tillexempel utföra provtryckningar för första våningen så fort den är klar. Detta är fördelaktigt
eftersom man snabbt kommer att upptäcka eventuella läckage i byggnadsskärmen, på så sätt
behöver inte hela huset byggas fel, vilket kan leda till stora problem som måste åtgärdas i
slutskedet av byggnationen.
Ibland så kan det vara omöjligt att utföra dessa provtryckningar av praktiska skäl. Då kan man
utföra en slutgiltig provtryckning efter att samtliga våningar är klara och vindbjälklaget är på
plats. (Nilsson m fl, 2009; Wahlgren m fl, 2009; Olsson, 2009)

4.5.3 Lufttäthet med tunga konstruktioner
Murverk och sandwichelement som ofta består av tunga konstruktioner är i stort sätt mycket
enklare att täta än de lätta konstruktionerna. Detta förutsatt att alla fogar och skarvar gjuts igen
på plats. Tunga konstruktioner bestående av Lecakulor måste i regel putsas om de ska vara täta,
annars måste de kompenseras med något annat.
Detta betyder dock inte att tunga stommar är felfria men det är sällsynt att det förekommer
luftläckage genom dem, eftersom det är vanligare att en tyngre konstruktion har bättre
lufttäthet än en lätt. Ett exempel som kan vara av betydelse att nämna är att vid ett tillfälle hade
det konstaterats luftläckning genom en tung Prefabstomme. Orsaken fastställdes då till en
lägenhetsskiljande vägg som hade varit lokalt bristfällig på grund av dåligt vibrerad betong.
Att en byggnad består av tung stomme betyder dock inte att den är lufttät eftersom taket i
många fall är av lätt konstruktion. Detta kan göra det svårt för lufttätningen eftersom det ofta
blir krångligare med tätningen mellan en tung yttervägg och ett lätt yttertak. Dessa frågor är
därför viktiga att beakta redan vid projekteringsskedet som redan nämnts tidigare i avsnitt.
(Svensson m fl, 2009))
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4.5.4 Termiskt inneklimat
Människans utbyte med värme till omgivningen kan ske på olika sätt. Några av dem är genom
strålning mot omgivande ytor eller till exempel via ledning till luften. Men det kan helt enkelt
ske genom andning och avdunstning, en annan faktor som kan ha betydelse är konvektion.
Genom konvektion utbyter människan värme med den omgivande luften. En orsak som kan
vara betydelsefull för den bristande termiska komforten är kalla ytor och höga lufthastigheter
som kan leda till kallras.
På grund av det ovannämnda så kan de lokalt nedkylda ytorna leda till att den operativa
temperaturen minskar, mer om detta kommer senare i rapporten. För att åtgärda detta kan den
utjämnas med ökad lufttemperatur, vilket i sin tur leder till ökade transmission- och
ventilationsförluster. Kalla ytor och höga lufthastigheter är två bidragande orsaker till en ökad
energianvändning. (Wahlgren m fl, 2009)

4.6 Byggnaders klassning
I den svenska standarden så ingår det fyra olika aspekter vid klassificeringen av en byggnad,
dessa kommer nedan i punktform:
•
•
•
•

Byggnadens effektbehov
Användningen av köpt energi
Användningen av naturresurser
Möjlig växthuseffektpåverkan

Syftet med märkningen är att vara vägledande för köparen. Eftersom den talar om byggnadens
driftkostnader och om konstruktionen är solitt byggd eller inte. Ett annat syfte med detta är att
uppmärksamma och upplysa om fastighetsägarens ambitioner i att bygga en energieffektiv
byggnad, Vilket kan vara uppskattande av framtida hyresgäster.
Ett hus med märkningen i klass A motsvarar ett passivt hus. Vilket är den bästa märknigen än
så länge. (Whalström, 2009)

4.6.1 Märkningssystem
Sedan ett tag tillbaka så har man i Sverige försökt införa ett flertal olika märkningar av
byggnader. Dessa märkningar kommer att fungera som ett bevis för hur bra en byggnad
verkligen är. Några av dessa märkningar har redan etablerats och andra är fortfarande under
bearbetning. Några av dessa märkningar är till exempel GreenBuilding, P-märkning och
Minerige.
Det finns även förslag på att direkt importera klassningar som är internationella , exempelvis
BREEAM och LEED. BREEAM är en brittisk märkning medan LEED är en amerikansk. Båda
märkningarna beaktar aspekter som kostnader och design av huset, men även för en hållbar
samhällsbyggnad.
Det finns även vissa miljöklassningar som tar hänsyn till byggnadens inomhusmiljö, en sådan
klassning är Minergie-Eco. Denna klassning tar förutom hänsyn till det föregående nämnda
även till resursanvändning och material. (Whalström, 2009)
25

4.6.2 Byggnaders miljöklassning
Detta system togs fram under ByggaBo-dialogen och är i ständig utveckling.
ByggaBo- systemet beaktar aspekter som:
•
•
•

Energi
Inomhusmiljö
Kemiska ämnen

Dessa ovannämnda kriterier mäts på olika sätt och värden från mätningarna jämförs sedan med
vissa angivna värden. Om mätningsvärdena understiger dessa börvärden så kommer
byggnaden att klassas med en bokstav. Denna bokstav anger hur bra byggnaden uppfyller
kraven enligt gränsvärden. Systemet omfattar bokstäver från A till C där A är den bästa och C
är den sämsta (grundkrav). (Whalström, 2009)
Nedan visas tabellen för klassningen enlig begränsningsvärden: (Det som ingår i tabellvärdena
nedan är köpt energi som levereras för en byggnad under ett normalår och anges i kWh.
Detta omfattar energi för såväl kyla som värme men även energi för byggnads installationer
såsom fläktar och pumpar, detta täcker även övrig fastighetsel)

Klass

Energianvändning
(kWh/m2 Atemp, år)

A+
A

≤ 0,25 * EBSE

B

≤ 0,75 * EBSE

C

≤ 1,00 * EBSE

D

≤ 1,25 * EBSE

E

≤ 1,50 * EBSE

F

≤ 1,75 * EBSE

G

> 1,75 * EBSE

≤ 0,50 * EBSE

Tabell 9. Klassning av energianvändning. Tabellen ovan anger begränsningsvärde för klassning av
energianvändning. EBSE anger BBR:s krav på byggnadens specifika energianvändning. (Whalström, 2009)

4.7 Passiva hus är inte enda lösningen på energiproblemen
I den här delen av examensarbetet kommer en annan lösning på energiproblemen att
presenteras. Denna lösning är byggd först och främst på praktiska erfarenheter men även
värdemätningar som den tekniska doktorn Robert Öman har gjort. Enligt Öman så gäller detta
koncept för såväl små hus som flerfamiljhus.
Ömans koncept innebär ett gott inneklimat för de boende samt en god fuktsäkerhet för
byggnaden i helhet. För att säkerställa detta har Öman förslagit ett mekaniskt frånluftssystem i
byggnaden, för att få en större inblick i den byggnad som Öman har applicerat i sin metod så
hänvisas läsaren till Artikel Energisnålt hus Bygg & teknik 5/2009. Något som kan vara av
betydelse att nämna är att Öman förutsätter för detta huskoncept att all köpt energi utgörs av el
samt att byggnaden är placerad i Stockholm. Mer om detta koncept presenteras nedan.
I förslaget som presenteras av Öman så föreslår han en god värmeisolering för hela byggnaden
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eftersom detta är en långsiktig investering i byggnaden, enligt honom. En ytterväg med
minimal mängd köldbryggor samt ett U-värde mellan 0,10 och 0,12 / ˚ borde räcka.
Samtidigt konstaterar Öman att graden av värmeisolering verkligen kan diskuteras, där en
faktor är okända framtida energipriser. Byggnaden som Öman föreskriver här bör ha fönster
som är placerade mot söder och ha ett U-värde som understiger 1,0 / ˚.
För att säkerställa ett undertryck i byggnaden så att fukt inte tränger in i byggnadshöljet så
anser Öman att en normal frånluftsfläkt borde räcka. Luften till huset kommer in via
uteluftsventiler, vilka kommer vara placerade i vardagsrum och sovrum. Man kan tänka sig
fyra olika alternativ för att styra frånluftsflödena i byggnaden. Dessa sorter kan antingen ha ett
konstant frånluftsflöde alternativt ett frånluftsflöde som kan justeras av de boende.
Uppvärmningssystemet i huset utgörs av vattenburen värme där ett begränsat antal radiatorer
använts för aktiv uppvärmning under ca 5 månader varje år. Enligt Öman så behövs en radiator
i varje stängt rum, samt en där det är öppen planlösning. Att en radiator skulle behövas under
varje fönster anser Öman vara onödigt, eftersom han anser att det inte finns behov för detta.
För att få värme till varmvattnet året om och till den aktiva uppvärmningen under
uppvärmningssäsongen så föreslås en bergvärmepump. Just bergvärmepumpen bedöms som
det bästa alternativet med hänsyn till både energi och effekt.
Bergvärmepump kombinerat med utnyttjad värme ur frånluften med frånluftsvärmepump och
lång tidskonstant på byggnaden skulle minska effektbehovet av spetsvärme den kallaste
vinterperioden.
Med dessa system installerade kommer huset att värmas passivt ca 7 månader istället för ca 9
månader ifall den där emot hade ett FTX- system.
I detta hus som Öman har konstruerat så används endast energisnåla apparater och LED
belysning, vilket enligt honom skulle minska elbehovet med nästan hälften jämfört med vanliga
lågenergilampor.
Öman talar till fördel för betong eftersom han anser att stora invändiga ytor av detta material,
som har en hög termisk tröghet, medför en något lägre medeltemperatur inne och därmed
något lägre transmissions- och ventilationsförluster. Betong har en hög tidskonstant, vilket kan
nyttiggöra passivvärme. Detta eftersom tungt material bidrar till minskning av temperatur
variationer inomhus, vilket i sin tur leder till minskad dimension av effektbehovet.
Öman fortsätter med att boendevanor har en stor betydelse och att om man skulle acceptera lite
lägre temperaturer på vintermorgonen så skulle det leda till en betydande minskning av den
aktiva uppvärmningen.
Detta hus som presenteras ovan har mycket små värmeförluster sommar tid vilket kan leda till
obehag inomhus på grund av hög inomhustemperatur. En lösning på detta är att placera
utvändiga markiser som kan fällas ut sommartid samt att minimera användningen av
hushållsel under varma sommardagar. (Öman, nr 5- 2009)
Sammanfattningsvis finns det många olika möjligheter att bygga hus där behovet av köpt
energi blir riktigt lågt. Olika förutsättningar ges om man satsar på fjärrvärme, eget bränsle eller
el. Byggnadsmässigt handlar det om byggnadens storlek, form, värmeisolering, värmekapacitet,
lufttäthet, fönsterkonstruktioner m m. Med el finns olika möjligheter av värmepumpar. För att
minska ventilationsförlusterna finns olika möjligheter till tidsstyrning, behovsstyrning och
värmeväxling. Solenergi kan utnyttjas med solfångare (för värme) och med solceller (för el).
Elanvändningen kan minska med elsnålare apparater, fläktar, pumpar och belysning.
Boendevanorna är mycket viktiga när det gäller el och varmvatten exempelvis. Prognosstyrning
av den aktiva uppvärmningen kan medföra både en besparing och ett behagligare termiskt
inneklimat.
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5 Beskrivning av tillämpningsobjekt
5.1 Allmänt
Här kommer bostadsobjektet Toppseglet att beskrivas lite allmänt.
Toppseglet har JM som beställare, vilka avser att bygga objektet som flerbostadshus.
Lägenheterna kommer att säljas som bostadsrätter. JM kommer även att förvalta huset under
två år, innan de avyttrar fastigheten.
Toppseglet kommer att byggas i Västerås, Östermälarstrand. Projektet består av flerbostadshus
Nummer 11 och 12. Husen är nästan identiska punkthus med 6 våningar och utsikt över
Mälaren.
Toppseglet har en stomme som är prefabricerad och är levererad av Abetong, Kvicksund.
Abetong har prefabricerat och levererat ytterväggar, innerväggar samt pelare och balkar.
Anledningen till att just detta projekt studerats är att Hus 12 kommer att vara klart för
inflyttning under vintern 2009. Medan hus 11 är fortfarande är under konstruktion, vilket
betyder att det fortfarande finns chanser att vidta åtgärder för att förbättra energianvändningen
för hus 11 ifall hus 12 inte skulle klara de nya kraven vid energiberäkningarna, som utförs
senare i rapporten. Detta kommer dessutom att ge en stor inblick i hur husen klarar de nya
kraven, samt vilka åtgärder JM och Abetong behöver vidta för att eventuellt sänka
energianvändningen.
U-värden för de olika byggnadsdelarna som kommer att användas vid beräkningarna anges i
tabellen nedan: (PPM= Platta på mark)
Fönster
Dörrar
Bottenplatta(PPM) Yttervägg
Yttertak
2
2
2
2
U-värde 1,10 W/ m K 1,20 W/ m K 0,30 W/ m K
0,20 W/ m K 0,15 W/ m2K
Tabell 10. U- värden. Tabellen ovan anger de olika använda U-värdena för Toppseglet. Fönstrens U-värdet ovan
kommer från JM standardlösning för energisnåla fönster. Vissa U-värden ovan är viktade, orsaken till detta beror
exempelvis på att taket i Toppseglet varierar i tjocklek och utseende, vilket gör att datorprogrammet inte klarar av
det och därför måste en förenklig göras. U-värdet för dörrar ovan är också viktade eftersom de olika dörrarna i
huset har olika U-värden. Bottenplatans U-värde ovan är också ett viktat värde eftersom den är en
sammanslagning av hela plattans U-värde. Detta innebär att varje specifik del inte nödvändigtvis har just detta Uvärde.

Här nedan presenteras en skiss över en typsektions av ytterväggen för Toppseglet.

Figur 8. Sektion genom ytterväggen.Ytterväggen består av 120 mm innerskiva av betong, 170 mm cellplast
isolering och en 70 mm ytterskiva av lättklinkerbetong.
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Från författarens erfarenheter av de tekniska lösningarna som har använts vid Toppseglet så
har man försökt minimera köldbryggorna i den mån man har kunnat. Abetong har i största
mån brutit köldbryggorna med minst 50 m m isolering vid följande infästningar:
•
•
•

Balkong-yttervägg
Mellanbjälklag-yttervägg och
Yttertak-yttervägg

På grund av de smarta lösningarna som Abetong använt sig av och som grundar sig på de
forskningar som ständigt sker i företaget, så kan man anta att dessa köldbryggor har en mindre
betydelse i verkligheten och därför har de en minimal betydelse vid beräkningarna. Författaren
väljer därför att inte räkna med några köldbryggor här vilket utgör en förenkling av arbetet.
Idag (2009) planeras att installera en värmepump i hus 11, denna värmepump antas ha följande
indata värden:
Värden på frånluftsvärmepump som användes i VIP+, finns nedan:

Driftpunkt
Kondensoreffekt
16800 W
Värmefaktor värmesystem
3.5
Värmefaktor tappvarmvatten
2.5
Tabell 11. Värmepump. Tabellen ovan redovisar indatavärden för Värme pumpen i VIP+. Värden som används
ovan har valts efter diskussion med Häggbom (2009) i ett tidigt skede av rapporten och beräknades för ett
luftflöde som motsvarar .  /  .

5.1.2 Beskrivning av beräkningsgången
Alla areor och mått som kommer att föras in i VIP+ har beräknats utifrån AutoCad ritningar.
Areor och mått här uppmäts i enlighet med BBR. Detta kommer att leda till ett noggrannare
värde på den specifika energianvändningen. Alla fönster och dörrar har mäts med
karmyttermåttet. All uppvärmd golvarea innanför insidan av ytterväggen inklusive
innerväggar i zon 1 och 2 (zon indelning i ett flerbostadshus sker pågrund av exempelvis
temperaturskillnader i olika rum) tas inte ytterväggarna med (Atemp).
När det gäller takarean så har arean innanför insidan av ytterväggen inklusive innerväggar
inräknats i zon 1 och exklusive i zon 2 (Atemp). Även ytterväggar som dess areor exklusive
fönster och dörrar m m (Aom) tillhör zon 2. Där den första zon 1 hör till bostaden medan zon 2
hör till tillhör de övriga utrymmen som trappa och tvättstuga m m.
Alla mått som har uppmätts enligt ovan har fördelats på de fyra fasaderna enligt proportion.
Detta har gjorts eftersom de har en avgörande betydelse vid beräkningen i VIP+, då den tar
hänsyn till solinstrålning beroende på husets orientering.
Här gjordes en förenkling vid beräkningen genom att välja att inte använda zonindelnings
funktion i VIP+. Därmed har hela huset inräknats som en enda zon.
Handberäkningarna i detta arbete kommer att vara begränsade till beräkningen av årssumma
med graddagar, vilket är en godkänd metod för framtagning av årsenergianvändningen.
Denna metod används för att kunna jämföra nyckeltal med databeräkningar för att se
noggrannheten i beräkningarna.
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5.2 Projektet Toppseglet
Toppseglet karakteriseras av punkthusformen som är en vanligt förekommande idag.
Hus 12 består av 14 lägenheter. Där man normalt har tre lägenheter i varje plan samt en i plan
ett och en plan sex.
Nedan följer de olika fasaderna följs av kort beskrivning:

Figur 9. Fasad mot NO (Gata)

Här ser man gaveln på huset. I denna gavel är mesta delen bestående av yttervägg och få
fönsterandel. Man kan även konstatera att fönsterstorleken är väldigt liten.
Gaveln är konstruerad på detta sätt på grund av orienteringen och väderleken. Fönstrens
storlek förklaras med de få soltimmar under året som kommer från norr. Att det är mycket vägg
kan också vara som ett skydd mot buller som kan komma från gatan.

Figur 10. Fasad mot NV
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Långsidan på huset har ingen bra orientering mot solen (solinstrålningen mot NV är mycket
liten på vintern) vilket begränsar möjligheten för ökningen av fönsterarean i proportion till
väggarean. Denna sida omges även av en park vilket kan vara en motivering för fönsterantalet.

Figur 11. Fasad mot SO

Den här långsidan av huset har en relativt lagom mängd fönster jämfört med den föregående.

Figur 12. Fasad mot SV (Mälaren)

Denna fasad består mestadels av glas Man ser att arkitekten har försökt utnyttja den fina
utsikten mot Mälaren. Den här sidan av huset har också mest antal meter balkonger jämfört
med resten. Balkongerna fyller också syftet som en solavskärmning för huset.

Av ritningarna ovan beräknades de olika måtten på fönster, dörrar och väggar med mera. Detta
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för att sedan föra in som indata i VIP+. En del värden för indata i VIP+ har diskuterats med
Sune Häggbom (energirådgivare vid Sunda Hus Rådgivning AB), men vissa värden har även
uppskattats med hjälp av manualen för VIP+. Ibland har även vissa standardvärden i
programmet använts, detta för att erhålla relativt generaliserbara värden.
Indata för VIP+ (Följande värden anses vara konstanta året om)
Antagen klimatort:
Tempererad golvarea:
Antal lägenheter:
Processenergi:
Personenergi:
Tappvarmvatten:
Rumstemperatur:
Vent. Frånluft:
Verksamhetstyp:
Klimatzon:
Värmepump:
Klimatskal:

Stockholm
1683 m2
14 st
251 W/ lgh
1 W/ lgh
205 W/ lgh
22 ˚C
0,5 /!, 
Bostad
Söder
FVP
Värden

(Standardvärden)
(Standardvärden)
(Standardvärden)
(Antaget värde)

Enligt tabell 10
Enligt tabell 9

För att beräkna frånluftsventilationen så har värdet 0.5 #/!, 2 golvarea använts (Ett luftutbyte
motsvarande 0.75 $!/%&

Fläktstyrd ventilation brukar utgå från totalt projekterat fläktstyrt uteluftsflöde i #/!,  . Vilket
senare kan räknas om till motsvarigheten i $!/%. För flerbostadshus brukar man generellt
hamna inom intervallet 0,55 till 0,65 $!/%.
0.75 $!/% är ett lite högre värde än för de flesta flerbostadshusen. Att just detta värde valts för
beräkning förklaras med att huset är nybyggt och att byggherren har idag högre krav på sig
själva än just det som anges i BBR. Detta värde på frånluftsflödet har valts efter en lång
diskussion med Häggbom, som resulterade till just det valet. Under diskussionen
uppmärksammades ämnen som byggnadsår och byggherrens ambitioner.
Multipliceras 0.5 #/!,  med arean så fås enheten #/! (0.5 ' 1683 ( 841,5 #/ !& . För att få den
totala luftomsättningen för hela byggnaden multiplaceras detta med antal sekunder i en timme
3600 s.
Därför multipliceras 841 · 3600 ( 3 029400 #/%. Vill man ha den som m3/h delar man den

( 3029 m3/ h.
För att sedan få ($!/ %& delas värdet ovan med byggnadens totala volym
,-./-0---

(2,4 · 1683 ( 4040& 3030/ 4040 ( 0.75 $!/ %

För att få det totala uteluftsflödet inklusive infiltration så adderar man 0.05 (oms/h), som är ett
antaget godtyckligt värde för en nybyggd byggnad, till den fläktstyrda som är 0.75 $!/%. Den
totala luftomsättningen blir då 0.8 $!/% . (För mer info se avsnittet Handberäkningar)
I BBR är kravet 0.35 #/!,  vilket motsvarar ca 0. 5 $!⁄% vid en innertakshöjd på 2,4m.
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En kort beskrivning av husets uppvärmningssystem följer:
Kv. Toppseglet är anslutet till kommunens fjärrvärmenät,
fjä
, men har även en
frånluftsvärmepump installerad som återvinner värmen i frånluften till värmen i huset.
Uppvärmningssystemet i de enskilda lägenheterna består av ett vattenburet radiatorsystem.

5.3 Motsättningen och prisskillnaden mellan fjärrvärme och el
I Sverige är fjärrvärme
rvärme den mest ledande uppvärmningsformen, eftersom den
de är driftsäker och
miljövänlig. Det som kan vara av betydelse är att fjärrvärmet
fjä
kostade 390 SEK/MWh i Västerås
under 2009. I Västerås produceras fjärrvärme av Mälarenergi, nedan
edan visas ett diagram över
fjärrvärmeförsäljning fördelat på förnyelsebara bränslen (biobränsle och biogas), fossila
bränslen (kol och olja) samt torv och värmepumpar. (Mälarenergi, 2010)

Värmepump;
1%

Torv; 42 %

Förnyelsebart
bränsle; 48 %

Fossilt; 9 %
Diagram 1. Fjärrvärmens ursprung. (Mälarenergi, 2010)

I de flesta flerbostadshusen i Sverige använder man fjärrvärme
fjä rvärme för uppvärmning, år 2007
värmdes 82 % av lägenheterna med endast fjärrvärme
fjä
att jämföra
ra med 2 % som värmdes med
el. Totalt
otalt var det 8 % av lägenheterna som värmdes i kombination med värmepumpar. Totalt
under samma år användes 22.8 TWh fjärrvärme
fjä
och 1.2 TWh elvärme. (Energimyndigheten, 2009)
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Diagram 2. Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service m m 1970–2008. (Energimyndigheten,
2009).

Av diagrammen ovan ser man att energianvändningen i landet har minskat ständigt under åren
1970- 2008. Denna sänkning förklaras med att husen som byggs idag är mer energisnåla än de
som byggdes tidigare. Men en annan orsak till den ständiga sänkningen av
energianvändningen är värmepumpar. Med tanke på att en värmepump levererar i snitt tre
gånger så mycket energi än vad den kräver för driften. Kortfattat kan sägas att
energianvändningen för bostäder minskar tack vare värmepumpens bidragande till
minskningen av den energi som går åt för uppvärmning och varmvatten i byggnader.

Mälarenergi producerar även el vid sidan om fjärrvärmet. Priset för elen ligger på 102,50
öre/kWh (2009). Även här påstår Mälarenergi att de tar hänsyn till miljön när de producerar el
men det kan vara värt att nämna att år 2008 låg kärnkraften för 10 % av den elen som totalt
producerades i Sverige. För att få mer förståelse av el ursprunget för Mälarenergis försäljning se
figuren nedan.(Mälarenergi, 2010)
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El ursprung
Kärnkraft
10%

Fossilt
32%

Förnybara
energikällor
58%

Diagram 3. Total el ursprung. (Mälarenergi, 2010)

Elanvändningen i de svenska bostäderna har ökat kraftigt och ständigt under perioden 19701970
1990. För att sedan börja stagnera, och ligga på en stabil nivå runt 70 TWh fram till 2008.

Diagram 4. Elanvändning inom sektorn bostäder och service. (Energimyndigheten, 2009)

Man kan även utläsa av diagrammen ovan, att hushållselen ökade från 9,2 TWh/år
TWh
1970 till 19,5
TWh/år
år 2008. Den största ökningen skedde
ske
mellan 1970- och 1980-talet
talet och förklaras med att
antalet hushåll ökade kraftigt under denna period, en annan orsak är ett ökat innehav av
apparater i hushållen. En uppskattning av hushållselen gjordes under 2007 och visade
vi
att
småhus använde i snitt 6 000 kWh per hus och år, medan en familjs lägenhet i flerbostadshusen
använde 40 kWh/m2, år.
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Sammanfattning:
De flesta kommunerna idag har byggt ut fjärrvärmenätet för att ta tillvara på spillvärme från
industri och sopförbränning. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet har gått långsammare än väntat
vilket kan leda till att många hus blir utan fjärrvärme, detta i sin tur resulterar till att man
använder el för uppvärmning. För att systemet med fjärrvärme ska bli lönsamt överhuvudtaget
så behövs det en hög anslutningsgrad. En av de stora skillnaderna mellan el och fjärrvärme är
att fjärrvärmen är mycket mer flexibel när det gäller produktion och bränsleval. När det gäller
värmeproduktionen t ex så kan man på grund av fjärrvärmens flexibilitet styra den utifrån det
bästa för miljön och ekonomin. Den främsta skillnaden ur miljösynpunkt kan man se av
diagram 1 & 3 ovan där fossila bränslen utgör 9 % av fjärrvärmeproduktionen, medan den
utgör ca 32 % av elen som Mälarenergi säljer (Mälarenergi, 2009). Notera att jämförelsen ovan
jämför produktion med försäljning.
En viktig sak som kan vara av betydelse att nämna är att fjärrvärmens lönsamhet försämras om
underlaget minskar på grund av att värme i stället genereras med värmepump. Värmepumpen
ses dock som ett mer miljövänligt och flexiblare alternativ.
Den stora användningen av värmepumpar i hushållen kan ibland komma att slå hårt mot dem,
syftet med värmepumpar är att
effektivisera energianvändningen, vilket leder till att man får lägre kostnader för
uppvärmningen m m. De
värmepumpar som finns idag är
olika gällande vilken kapacitet
de klarar av, eftersom de har en
begränsning gällande vilken
temperatur den kan arbeta
under, sedan går elen på och då
blir det dyrare än det man har
räknat med.
I slutet av rapporten kommer
en mer ingående diskussion av
fjärrvärme respektive el att
föras.

Diagram 5. Tillförd energi i fjärrvärme 1970–2008. (Energimyndigheten,
2010)
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6 Energiberäkningsmetoder (teori)
Här nedan beskrivs två handberäkningsmetoder och en databeräkning presenteras sedan
kommer en handberäkningsmetod och en databeräkningsmetod att användas för
beräkningarna senare i rapporten.
Det finns både enkla och avancerade handberäkningar för energibehovet av en byggnad vilket
även gäller för databeräkningsprogrammen. För handberäkningar kan man använda sig av
gradtimmar eller så kan en ännu noggrannare beräkning utföras med hjälp av månadsvis
energibalans. Både dessa beräkningsmetoder presenteras senare i rapporten. Men det som kan
vara av betydelse att nämna är att nackdelen med gradtimmarsmetoden, som är mindre
noggrann. Även att fördelningen av energibehovet över året inte syns. En annan nackdel är att
innetemperaturen inte beaktas tillräckligt.
För databeräkningar kan nämnas att de delas in i två grupper där ena gruppen avser
avancerade program och andra enklare. De enklare programmen anger ett uppvärmningsbehov
som är ungefärligt och dels fördelat över hela året. En nackdel med dessa beräkningsprogram
är att de använder sig av schablonvärden för solinfallet samt att värmelagringen i byggnader
inte beaktas, desamma gäller även för innetemperaturen.
Däremot existerar dessa problem i mindre omfattning för de avancerade
datorberäkningsprogrammen. Fördelen med dessa program är att de tar hänsyn till
värmelagring i byggnader men även solstrålning, interntermik, värme- och kyllaster samt
utomhustemperaturer. Dessa program kan vara så detaljerade att de redovisar energiflöden
timme för timme. Men nackdelen med avancerade program är att de kräver mycket kunskap
och mycket arbete för att föra in all indata. (Bulow- Hube, 2007)

6.1 Månadsvis energibalans
Principen för denna metod är att man ska analysera en byggnad från olika håll, samt upprätta
en energibalans över byggnaden. Detta för att se hur energin strömmar in och ut ur byggnaden.
Detta för att få en uppfattning om hur värmeflödet strömmar i en byggnad.
För att sammanfatta detta kan man säga att ekvationen för energibalansen är:
2 345 ( 2 367

2 345 ( summa energi som kommer in i byggnaden.

2 367 = summa energi som lämnar byggnaden.

Energiförluster i en byggnad kan delas in i tre huvudgrupper:
•

Transmissionsförluster, som är värmeförluster för en byggnad, dessa förluster
avser all värmetransport genom byggnadens klimatskal exklusive luftläckning.

•

Ventilationsförluster, som är energiförluster, detta avser både avsedd ventilation
(oftast fläktstyrd) och icke avsedd luftläckning.

•

Avloppsförluster, såsom varmvattenförluster i ledningar som lämnar
byggnaden.
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Energitillskottet i en byggnad kan delas in i två alternativa sätt (aktiv–passiv eller köpt–gratis):
•

Aktivuppvärmning kan ske på flera olika sätt men de vanligaste är radiatorer
och golvvärme. Denna form av energi ska medvetet förses byggnaden för att
hålla inomhustemperaturen på en önskad nivå..

•

Passivuppvärmning är all värme som avges från människor samt även lampor
och solinstrålning m m.

•

Köpt energi kan vara olja eller el som används för uppvärmningen av
byggnaden.

•

Gratisenergi är tillexempel kroppsvärme, men även solenergi och energi
(spillvärme)
som
återvinns
av
en
frånluftsvärmepump
eller
ventilationsvärmeväxlare (om man har ett FTX- system).

Figur 13. Systemet för energibalans. I figuren ovan beskrivs systemet för energibalansen för en byggnad. (Control
engineering, 2009)

För att kunna få en klar överblick av en byggnads energiåtgång så måste byggnadens
energibalans studeras månadsvis. Jämför man olika byggnader ur energisynpunkt så ser man
att en energieffektiv byggnad har förutom ett lägre uppvärmningsbehov även en kortare
uppvärmningssäsong. Med hjälp av denna metod kan man se vilken åtgärd som är mest
effektiv samt lämpligast för just byggnaden i fråga. (Varis m fl, 1997; Öman m fl, 2008/2009)
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6.1.2 Årssumma med graddagar (gradtimmar)

Begreppet graddagar, tidigare gradtimmar, betecknas 87 och anger det specifika värmeenergi
behovet för en byggnad. 87 anger en temperaturskillnad mellan inne– och uteluft multiplicerat
med den tidsskillnaden varar.
Gradtimmar illustreras i varaktighetsdiagram med två kurvor, där den ena kurvan anger
utomhustemperaturen medan den andra kurvan visar gränstemperaturen för uppvärmning.
Eftersom axlarna i varaktighetsdiagramen har enheten ˚C respektive timmar så kommer ytan
mellan kurvorna att ha enheten ˚% som kallas gradtimmar.

När energibehovet för en byggnad beräknas så använder man sig normalt antingen av
varaktighetsdiagram för den ort byggnaden befinner sig i, eller så kan man även använda sig av
tabellerade värden från en gradtimmetabell. Denna tabell gäller för beräkningen av både
ventilations- och transmissionsförluster.
Sammanfattningsvis kan energibehovet sägas vara
multiplicerade med antalet gradtimmar. (Warfvinge, 2007)
89 ( :å<=7 >?@<ä5 – ?67= & C9
3 ( F7G7 · 89

de

specifika

värmeförlusterna

D˚%E

D%E

Figur 14. Varaktighetsdiagram. I figuren ovan visas varaktigheten för utetemperatur, rumstemperatur och
gränstemperatur . (Warfvinge, 2007)
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6.1.3 Datorberäkningsprogrammet VIP+
I detta arbete kommer energiberäkningarna att utföras med hjälp av VIP+, som är framtaget av
Strusoft. Detta är ett avancerat simuleringsprogram och är framtaget för ca 20 år sedan.
Huvudsyftet med programmet är att beräkna energianvändningen i en byggnad. Programmet
redovisar resultatet timme för timme eftersom byggnadens driftförhållande, klimat och
energitekniska funktion varierar över tid.

Figur 15. Energi flöden i VIP+. . I figuren ovan beskrivs de olika energiflöden som behandlas i VIP+. (StruSoft,
2008)

För att kunna starta beräkningarna i programmet så måste först en del parametrar bestämmas.
Detta görs under indata - menyn i programmet.
Innan beräkningarna kan utföras måste först klimatfilen bestämmas samt även orten där
byggnaden befinner sig. Även de allmänna uppgifterna såsom solreflektion från marken,
horisontvinkel, byggnadens golvarea, ventilationsvolym, vindhastighet och antal lägenheter
skall anges.
Huset byggs upp som en modell i en så kallad byggkatalog. Där definieras de olika
byggnadsdelarna med hjälp av en så kallad materialkatalog. Även uppgifter om de olika
byggnadsdelarnas orientering och area m m. måste anges.
De olika systemen som används i byggnaden och som har betydelse för energianvändningen
skall anges. Dessa uppgifter om ventilationssystem, driftförhållandena och installationssystem
skall föras in noggrant. (StruSoft, 2008)
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7 Handberäkningar
Beräkning av värmeförluster

Där

F7G7
FH=57
F7<J5
Där
M
A

Där

PQ6R7
S
Där

WP H
XQ6R7

Där
1,29
273
?Q6R7
Där

WP 7G7
WP H=57
WP Q6R7Qä\545@
]7G7

F7G7 ( FH=57 I F7<J5
= Byggnadens totala värmeförluster
= Byggnadens specifika ventilationsförluster
= Byggnadens specifika transmissionsförluster
F7<J5 ( L>M · N&

D ⁄KE
D ⁄KE
D ⁄KE

= Värmegenomgångskoefficient för klimathölje
= Klimathöljets omslutande area

D ⁄ , °E
D E

= Massflödet för luften
= Luftens specifika värmekapacitet

DTU⁄!E
DV⁄TU, KE

= Volymflödet för den ventilerade luften
= Luftens specifika densitet

D, ⁄!E
DTU⁄, E

FH=57 ( PQ6R7 · S

P ( WP H · XQ6R7

XQ6R7 ( 1,29 ·

273
?Q6R7

= Lufts specifika densitet vid 0 °C
= Referenstemperatur 0 °C
= Luftens aktuella temperatur i °

WP 7G7 ( WP H=57 I WP Q6R7Qä\545@ ( 0,75 · ]7G7 I 0,05 · ]7G7 ( 0,8 · ]7G7
= Totalt specifikt volymflöde
= Specifikt ventilationsflöde
= Specifik volymluftläckning
= Total byggnadsvolym

Dkg⁄m, E
D°E
D°E

D, ⁄!E
D, ⁄!E
D, ⁄!E
D, E
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7.1 U- värdes beräkningar av Toppseglet
I det här kapitlet kommer alla areor som ingår byggnadens klimatskärm att beräknas. Detta
görs för att man sedan ska kunna beräkna värmeförlusterna för de konstruktioner som ingår i
byggnadshöljet.
Ur kapitlet objektsbeskrivning som beskrevs tidigare fås de U-värden som kommer att
användas i beräkningarna, värdena presenteras i tabellen nedan:
Fönster
Dörrar
Bottenplatta(PPM) Yttervägg
Yttertak
U-värde 1,1 /   1,15 /  
0,30 /  
0,20 /   0,15 /  
Tabell 12. U- värden för Toppseglet. Tabellen anger de olika U-värdena för Toppseglet. Här gäller samma
förutsättningar som för tabell 9 ovan.

De areor som kommer att användas har delvis uppmäts från de ritningar som Abetong har
ställt till förfogande, men även från de beräkningar som konstruktions företaget Kadesjös
tidigare gjort. En viss uppskattning och vägning av areorna har gjorts för att finjustera resultatet
i största möjliga mån.

Fönster Dörrar Bottenplatta(PPM) Yttervägg Yttertak
Area 225 m2 77 m2
350 m2
598 m2
270 m2
Tabell 13. Area- mängdning. I posten ”dörrar” ingår även balkongdörrar m m. Tabellen ovan redovisar area
mängder för hus 11 kv. Toppseglet i Västerås. En del av areorna ovan är viktade, detta gäller tillexempel yttertaket
och fönstren m m. att areorna har viktats beror på mätsvårigheter bland annat.

Nedan presenteras de specifika transmissionsförlusterna för Toppseglet samt en
sammanställning av U-värden för hela byggnaden (Här görs en uppdelning mellan ytterdörrar
och balkongdörrar):
Byggnadsdel
Bottenplatta(PPM)
Sockel (plattans kant)
Yttervägg
Fönster
Ytterdörrar
Dörrar
Tak
Summa

U-värde,
W/m2 ºC
0,3
0.5
0,2
1.1
1.2
1.1
0.15

Area,
m2
350
26
598
225
35
42
270
1546

U*A,
W/oC
105
13
120
248
42
46
41
615

Andel av den totala
värmeförlusten, %
6
1
7
15
3
3
2
37

Tabell 14. Specifika transmissionsförluster. Tabellen ovan visar de specifika transmissionsförlusterna för
Toppseglet. Men även andelen av totala transmissions- och ventilationsförluster genom specifik byggnadsdel.
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För att få olika specifika värmeförluster för Toppseglet sammanfattade, så har de fördelats
enligt nedan:
Värmeförlust
Tranmission
Mekanisk ventilation
Luftläckning (0.05 oms/h)

Specifik förlust W/˚C
615
1020
56

Andel av total förlust
37 %
60 %
3%

Tabell 15. Specifika värmeföluster. I tabellen ovan redovisas de specifika värmeförlusterna för Toppseglet
fördelade på transmission, mekanisk ventilation och luftläckning. Värdena som används ovan har beräknats
senare i rapporten. Av denna tabell dras slutsatsen att det är ventilationsförlusterna som dominerar. Vilket ger
goda förutsättningar för besparing genom användningen av frånluftsvärmepump eller FTX- system.

Av sammanställningen som finns ovan så kan ett viktat medelvärde av hela byggnadshöljet tas
fram, detta med hjälp av följande formler:
U-värde =
^0_
⇒
0_/^

U-värde =

∑ (U ⋅ A)
∑A

U-värde = 0.39 / K

Enligt BBR16 får Um,krav max vara 0.5 / K. Detta betyder att handberäkningarna visar att
byggnaden uppfyller den delen av krav som är ställt av BBR.
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7.2 Beräkning av byggnadens ventilationsförluster m m
Total luftomsättning: 0,75 I 0,05 = 0,8 $!/%

0.75 oms/ h, är ett antaget värde för fläktstyrd ventilation i huset, enl. tidigare se avsnitt 5.2
Projektet Toppseglet.
0.05 oms/ h, är ett antaget värde för nya hus (Bulow- Hube, 2007)
Här nedan beräknas först den fläktstyrda ventilationen i huset:
Luftens densitet beräknas enligt följande:
X = 1,29 . Т

a,

cdef

= 1,29 . a,g = 1,19 TU/3
a,

Rumshöjden 2,4m enligt tidigare detta multiplicerat med Atemp som är 1683 m2 ger Volymen.
] ( 2,4 · 1683 ( 4040 ,
PQ6R7

0,75 · WP H
0,75 · 4040
(
· XQ6R7 (
· 1,19 ( 1.01 TU/ !
3600
3600

,
TU
TU
h %
! , ( ! i
%

Nu kan den specifika ventilationsförlusten tas fram enligt följande:
FH=57,RQä77j<k ( PQ6R7 · S ( 1,01 · 1010 ( 1020 /˚ (utan hänsyn till temperatur skillnad)

Här nedan beräknas ventilationen för luftläckningen i huset:
Luftens densitet beräknas enligt följande:
X ( 1,29 . Т

a,

cdef

= 1,29 . a,g = 1,19 TU/3
a,

Rumshöjden 2,4m enligt tidigare detta multiplicerat med Atemp som är 1683 m2 ger Volymen.
] ( 2,4 · 1683 ( 4040 ,
PQ6R7

0,05 · WP H
202
(
· XQ6R7 (
· 1,19 ( 0,06 TU/ !
3600
3600

,
TU
TU
h %
! , ( ! i
%
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Nu kan den specifika ventilationsförlusten tas fram enligt följande:
FH=57,Qä\J@= ( PQ6R7 · S ( 0,06 l 1010 ( 56 /˚ (utan hänsyn till temperatur skillnad)
Den totala specifika värmeförlusten löses med formeln för F7G7 :

F7G7 ( P · S I L>M · N& ( 1020 I 56 I 615 ( 1691 /˚

I och med detta nyckeltal så kan det årliga energibehovet för uppvärmningen av byggnaden
beräknas.

7.3 Årligt energibehov för uppvärmning med frånluftsvärmepump
Solinstrålningen som används nedan är ett viktat medelvärde av en säsong på 9 månader.
Värden återfinns i en beräkning som är utförd med simuleringsprogrammen VIP+.
mGQHä<=45Qä\545@ (

3GQHä<=45Qä\545@ 4 n 65k=< 6SSHä<545@äG5@=5
Σ 8487
(
( 1,29T ( 1290 
op9o# 9qor spCtr suuvärpqpU!!ä!$pUtp
9 · >365⁄12& · 24

Den relativt konstanta passiva energin från hushållselen, personvärmen och tappvarmvattnet är
5100 I 1252 I 461 ( 6 813 T%/åpoC. Värden återfinns i en beräkning som är utförd med
simuleringsprogrammen VIP+. Värdet för passivenergi från VV (varmvatten) har fåtts genom
att multiplicera VV för hela året med 10 %, detta motsvarar 5536 %/år, för att få ett medelvärde
för en månad delas detta värde med antal månader på ett år, 5536/12 ( 461 T%/åpoC.
Passiv värme av VV. Att just 10 % har valts i denna rapport, har haft sin grund i en diskussion
med Robert Öman 2009.
^ x0, n
,0•/

Där

Δ{
mSJ4H
F7G7

= 9.15 T

mSJ4H ( 9 150 I 1290 ( 10 440 
Δ{SJ4H (

mSJ4H
F7G7

= Erhållen temperaturskillnad
= Medeleffekt av passiv värme
= Byggnadens specifika värmeförlust

D°E
DE
D ⁄° E

( 6.1 ° detta är en temperaturhöjning till följd av hushållsel, personvärme och
solinstrålning. Detta kommer att utnyttjas vid beräkning av årligt energibehov.
0- //0^.0
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Temperaturskillnad vid beräkning av årligt energibehov för uppvärmning:
|{ ( 22 – 6.1 – 2.5 ( 13.4 ˚

2,5 ºC är utomhusmedeltemperatur räknat för 9 månader, för Stockholms Stad som är en
antagen plats för huset. Detta värde har fåtts fram genom att man summerar
utomhustemperaturen för uppvärmningssäsongen på nio månader, genom att man delar detta
värde på nio fås en utomhusmedeltemperatur som används vid beräkningen av den årliga
energibehovet. Att Stockholm har valts som exempel är för att göra resultaten relativt
jämförbara med datorberäkningen. (Öman m fl, 2009: SMHI, 1961-1990)
Antalet gradtimmar beräknas som genomsnittlig temperaturskillnad mellan inne- och
utomhustemperatur under uppvärmningssäsongen, multiplicerat med
uppvärmningssäsongens längd. Av tabell 6.10 (Warfvinge, 2007), fås detta antal gradtimmar till
92 000 ˚%/ år. Det måste dock kontrolleras genom beräkningen nedan:
89 ( 13.4 · }9 ·

365
· 24~ ( 88 038 ˚%/ år
12

Man ser tydligt här att skillnaden är ganska stor och därför så väljs värdet 92 000 ˚%/ år istället
eftersom det anses säkrare. Att skillnaden blev så stor beror på att i den angivna tabellen görs
en approximation som antar att medeltemperaturen är lika med normal temperaturen.

Nu kan energin för uppvärmningsbehovet räknas fram, detta presenteras nedan:
3 ( F7G7 · 89 

Där

3
F7G7

T ˚ n

˚ år

= Energibehov för aktiv uppvärmning
= Byggnadens specifika värmeförlust

D%E
D ⁄° E

Med erhållna värden fås
89 ( 88 038 ˚%/ år
F7G7 ( 1691 /˚

36SSHä<545@ ( 1,691 · 88 038 ( 148 873 T%/ år

Totalt behov av värme

37G7 ( 36SSHä<545@ I 3HJ<HJ77=5 ( 148 872 I 55365 ( 204 237 T%/år Totalt värmebehov på
ett år.
VV= 55365 kWh under ett år (VIP+)
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För att få energianvändningen per kvadratmeter så delar man den totala energianvändningen
under ett år med Atemp. Här jämförs detta nyckeltal med kravet i BBR, och
”energianvändningen” följer då BBR:s definition med i princip all köpt energi, men exklusive
hushållsel. Fastighetselen är okänd i detta fall, men antas förenklat till 10 kWh/m2 golvarea och
år, där detta värde rekommenderats av Öman.
= 121 T%/ + 10 T%/ fastighetsel ger då 131 T%/ att jämföra med BBRkraven på 110 T%/. (Öman m fl, 2009)

-/ ,a
0^x,

7.3.1 Beräkning med frånluftsvärmepump

I beräkningarna nedan används en värmepump med 23.8 KW avgiven värmeeffekt och en
värmefaktor som är 3.5 med vilken eleffekten för kompressorn kan tas fram.
Värden som använts ovan har valts efter diskussion med Sune Häggbom i ett tidigt skede av
rapporten och beräknades med ett luftflöde som motsvarar 0.50 #/! 
Med hjälp av nedanstående ekvationer tas eleffekten för kompressorn fram:
ε=
ε = m
mR I m=Q
mR
m=Q

e gc
c

= m

= Värmefaktor för en värmepump
= Avgiven värmeeffekt
= Värme som upptas av förångaren
= Eleffekt, kompressoreffekt, driveffekt
m=Q =

,.x
,._

DE
DE

= 6.8 KW

Här kontrolleras frånluftsvärmepumpen med de beräkningar som är utförda med VIP+.
Kontrollen avser värmefaktorn.
Av det som står ovan kan en kontroll av värmeeffekten för värmepumpen göras. Detta kan
sedan jämföras med datorberäkningen för värmepumpen som följs senare i rapporten.
m=Q ( 6.8 KW
mR I m=Q ( 23.8 KW

R

( 23.8 – 6.8 ( 17 T ”gratiseffekt”
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Här nedan görs värmepumpsberäkningen för att få fram effekten:

Frånluftsflödet är 0.5 #/!,  (enl. tidigare)
Avluftstemperatur ligger normalt mellan 2 ºC och 6 ºC. 4 ºC antas efter diskussion med Robert
Öman 2009. (Ventfunktion, 2009)

m
P
S

( P S |{

= Värmeeffekt
= Massflöde (för en vätska eller en gas)
= Specifik värmekapacitet

DE
DTU/!E
[TV/ TU, ˚ E

( 1,01 · 1.01 · 22 – 4 ( 18 T ”gratiseffekt”

P = 1,01 TU/ ! enligt tidigare.

Slutsatsen är att man får större ”gratiseffekt” nu än man har fått tidigare. Detta beror på att det
är två olika tillvägagångssätt för antagandet av indata i beräkningen.
18 kW motsvarar gratisvärme. Multiplicerar man detta med drifttiden per år, t ex 4500 timmar,
så fås kWh/år, att dra av från totalt köpt energi. Drifttiden för värmepumpen anses rimlig och
har erhållits efter diskussion med Öman. Observera att det här bara är en uppskattning,
eftersom den verkliga drifttiden för frånluftsvärmepumpen beror bland annat på hur mycket
tappvarmvatten de boende förbrukar, och det varierar i praktiken inom relativt vida gränser.
3Hä<=S6S ( 18 · 4500 ( 81 000 T%/ år

Köpt energi för uppvärmning fås på följande sätt:
3öS7 =5=<@4 Rö< Hä<= ( 36SSHä<545@ I 3HJ<HJ77=5  3Hä<=S6S

3öS7 =5=<@4 Rö< Hä<= ( 148 872 I 55 365  81 000 ( 123 237 T%/år

]]
= 55 365 T% under ett år (VIP+)
36SSHä<545@ = 148 872 T%/ år enligt tidigare.

För att få energianvändningen per kvadratmeter så delar man den totala energianvändningen
under ett år med Atemp. Här görs exakt samma jämförelse med BBR men även samma antagande
om fastighetsel som i avsnitt 7.3.0.
= 73 T%/ + 10 T%/ fastighetsel ger då 83 T%/ att jämföra med BBR- kraven
på 110 T%/. (Öman m fl, 2009)

0, ,a
0^x,
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7.4 Beräkning av byggnadens ventilationsförluster m m

Värmeväxlaren minskar effektbehovet med en faktor >1  HH &. Värmeväxlaren påverkar dock
endast tilluftsflödet. (90 % av frånluftsflödet);
0.9 · 0.75 ( 0.67 $!/%

(0.75 $!/% är ett antaget värde för fläktstyrd ventilation i huset, enl. tidigare)
Totalinfiltration som inte berörs av värmeväxlaren:

>0,1  0,75& I 0,05 ( 0,125 $!/%

(0.75 $!/ % är ett antaget värde för fläktstyrd ventilation i huset, enl. tidigare)
(0.05 $!/ % är ett antaget värde gällande läckageinfiltration för nya hus)

Luftens densitet är 1,19 TU/m, och husets volym 4040 m3 enligt 7.2.0
Tilluft:
PQ6R7 (

Infiltration:
PQ6R7

0,67 · WP H
0,67 · 4040
· XQ6R7 (
· 1,19 ( 0,89 TU/ !
3600
3600

0,125 · WP H
0,125 · 4040
(
· XQ6R7 (
· 1,19 ( 0,14 TU/ !
3600
3600

,
TU
TU
h %
! , ( ! i
%
,
TU
TU
h %
! , ( ! i
%

Nu kan den specifika ventilationsförlusten fås fram enligt följande ekvationer:
m
HH
P
S

m ( P · S >1  HH &

= Värmeeffekt, för att värma tilluft till innetemperatur
= Temperaturverkningsgrad för en värmeväxlare
= Massflöde (för en vätska eller en gas)
= Specifik värmekapacitet

DE
D%E
DTU/!E
[TV/ TU, ˚ E
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Mekanisk tilluft + infiltration, utan temperatur skillnad:
FH=57

FH=57 ( P ·  · >1  HH & = (0,89 · >1 – 0.8& I 0.14& 1010 ( 321 / ˚
= Specifikvärmeförlust för ventilation
Övrigt enligt ovan.

D/˚E

HH ( 80 % Verkningsgrad. Detta värde har fåtts efter jämförelse av olika typer av
värmeväxlare i marknaden. Den effektivaste på marknaden har ca 85 % verknings grad. (Fresh,

2009)

Den totala specifika värmeförlusten:

F7G7

F7G7 ( P · S I L>M · N&
= Specifik värmeförlust för en byggnad
Övrigt enligt ovan.

F7G7 ( P ·  · (1 - HH & I 2 >M · N& = 321 I 615 ( 936 / ˚

D/˚E

I och med detta nyckeltal kan det årliga energibehovet för uppvärmningen av byggnaden
beräknas.

7.4.1 Årligt energi behov för uppvärmning med FTX- system
mSJ4H ( 9 150 I 1290 ( 10 440  enligt tidigare

Där

Δ{
mSJ4H
F7G7

Δ{SJ4H (

mSJ4H
F7G7

= Erhållen temperaturskillnad
= Specifik effekt
= Byggnadens specifika värmeförlust

D°E
DE
D ⁄° E

( 11 ° detta är en temperaturhöjning som är orsakad till följd av hushållsel,
personvärme och solinstrålning. Detta kommer att utnyttjas vid beräkning av det årliga
energibehovet.

0- //.,^

Temperaturskillnad vid beräkning av årligt energibehov för uppvärmning:
|{ ( 22 – 11 – 2.5 ( 8.5 ˚

2,5 ºC är medeltemperaturen räknat på 9 månader för Stockholms Stad som är en antagen plats
för huset (se avsnitt 7.3 för mer information). Värmeväxlaren medför att byggnadens
värmeförluster minskar betydligt. Med antagna värden minskar de specifika värmeförlusterna
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med
>1691 /º  936 /º & / 1691 /º ( 45 %.
Detta
medför
också
att
uppvärmningssäsongen blir kortare än 9 månader, och att medeltemperaturen ute under
uppvärmningssäsongen då också blir lägre än 2,5 ºC. För enkelhetens skull räknas dock lite
förenklat med 9 månader och 2,5 ºC även i det här fallet. Att Stockholm har antagits är för att
göra resultaten relativt jämförbara med datorberäkningen. (Öman m fl, 2009)
Antalet gradtimmar beräknas som genomsnittlig temperaturskillnad mellan inne- och
utomhustemperatur under uppvärmningssäsongen multiplicerat med uppvärmningssäsongens
längd. Av tabell 6.10 Catarina Warfvinge 2007, fås detta antal gradtimmar till 59 300 ºC h/år,
Gränstemperatur
22 – 11 = 11 ºC. Det måste dock kontrolleras genom beräkningen nedan:
89 ( 8.5 · }9 ·

365
· 24~ ( 55 845 ˚%/ år
12

Man ser tydligt här att skillnaden är ganska stor och därför så väljs värde 59 300 ˚%/ år istället
eftersom den anses säkrare. Att skillnaden blev så stor beror på att i den angivna tabellen görs
en approximation som sätter medeltemperaturen lika med normal temperatur.

Nu kan energin för uppvärmningsbehovet räknas fram, detta presenteras nedan:

Där

3
F7G7

Med erhållna värden fås
89 ( 55 845 ˚%/ år
F7G7 ( 936 /˚

3 ( F7G7 · 89 

T ˚ n

˚ år

= Energibehov för aktiv uppvärmning
= Byggnadens specifika värmeförlust

D%E
D ⁄° E

3 ( 0,936 l 55 845 ( 52 270 T%/ år

Energibehov för aktiv uppvärmning.

3öS7 ( 36SSHä<545@ I 3HJ<HJ77=5 ( 52 270 I 55365 ( 107 735 T%/år Totalt köpt energi på
ett år.
]] ( 55365 T% >]mI&

För att få energianvändningen per kvadratmeter så delar man den totala energianvändning
under ett år med Atemp. Här görs exakt samma jämförelse med BBR men även samma antagande
om fastighetsel som i avsnitt 7.3.0.
= 64 T%/ + 10 T%/ fastighetsel ger då 74 T%/ att jämföra med BBR- kraven
på 110 T%/. (Öman m fl, 2009)

0-a ,^_
0^x,
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8 Sammanfattning av VIP+ beräkningar
I detta avsnitt av arbetet kommer de olika resultaten från datorberäkningar att presenteras.
Uppdelningen av resultatet har skett beroende på om det är värmepumpen eller FTX- system
som avses samt om det är verkliga huset eller huset med ökad fönsterarea som behandlas.
Redovisningen av dessa resultat kommer att ske delvis, beroende på vilken beräkning som
avses.
De utförda beräkningarna i VIP+ avser projektet Toppseglet. I VIP+ gjordes fyra beräkningar
där den första avser det verkliga huset med frånluftsvärmepumpen. Medan i den andra
beräkningen så böts värmepumpen ut mot en från- och tilluftvärmeväxlare. Sedan gjordes
samma typer av beräkningar igen på samma hus, men den här gången har fönsterarean
procentuellt i fasaden ökat med 50 %.
Anledningen till att detta har gjorts, är för att visa betydelsen av glasfasaden i en byggnad. Samt
för att visa sambanden mellan fönsterandelen i en byggnadsfasad och dess tekniska
uppvärmningssystem.
Dator beräkning med FTX har tagits bort från rapporten pågrund av fel i beräkningarna. Då
värden från dessa beräkningar i största sannolikhet inte var trovärdiga, detta kan bero på en del
faktorer som ovana av programmet. Men även att programmet inkluderar vissa faktorer som
inte syns på ytan och som kan glömmas av oerfarna användare, detta kan ha påverkat
resultaten.

Referenshus beräkningar som syns nedan är en standard funktion i VIP+ pga. BBR 10. Denna
har absolut ingen betydelse för beräkningarna i arbetet, och kan ignoreras helt.
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8.1 Verkliga huset med Frånluftsvärmepump
Här nedan kommer resultatet för det verkliga huset med FV att presenteras.

Tabell 16. Jämförelse mot BBR (VP). I denna tabell ser man en jämförelse av resultaten från databeräkningar mot
kraven i BBR. Beräkningen är gjort med frånluftsvärmepump i det verkliga huset. (VIP+)

Här ser man tydligt att resultaten av de gjorda beräkningarna stämmer bra överens med de
olika kraven som finns i BBR 16. Huset kommer enligt redovisningen ovan att erhålla ett
energibehov på 80 T%/ . Detta värde kan jämföras med kravet i BBR 16 som är 110 T%/
 .

Huset har även ett U-värde för klimatskalet som ligger på 0,374 / . Medan maxvärdet
som är tillåtet enligt BBR16 ligger på 0,5 / . Det som kan konstateras är att detta värde
som anges av BBR16 är väldigt generöst och brukar lätt uppfyllas så vida huset inte är i mycket
dåligt skick.
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För att få en detaljerad beskrivning av energiflöden i byggnaden, har en tabell med detaljerade
resultat infogats i rapporten, tabellen är hämtad ur VIP +.

Tabell 17. Energi flöden. I tabellen ovan redovisas olika detaljerade resultat av energi flöden. Beräkningen avser
det verkliga huset med frånluftsvärmepump. (VIP+)

Tabellen redovisas tillförd energi till huset månad för månad. Det som kan läsas av tabellen är
tillexempel personvärme och processenergi till rum m m.
Det som man direkt kan konstatera av tabellen ovan är att den tillförda solenergin genom
fönster inte understiger 1000 T%/åpoC från april till augusti.
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8.2 Huset med ökad fönsterarea och frånluftsvärmepump
Här nedan kommer resultatet för den byggnad som har ökad fönsterarea samt är utrustat med
en frånluftsvärmepump att presenteras.

Tabell 18. Jämförelse mot BBR (VP). I denna tabell ser man en jämförelse av resultaten från databeräkningar mot
kraven i BBR. Beräkningen avser en frånluftsvärmepump samt ökad fönsterarea. (VIP+)

Här ser man tydligt att resultaten av de gjorda beräkningarna delvis stämmer överens med de
olika kraven som finns i de olika BBR. Det som inte är godkänt i denna beräkning är att
uppvärmningskravet enligt BBR10 överskrids, det har dock ingen betydelse för rapporten,
eftersom denna version av BBR inte följs längre.
Som det ser ut av redovisningen ovan så erhåller huset ett energibehov på 82 T%/. Detta
värde kan jämföras med kravet i BBR 16, som är 110 T%/ .

Huset har även ett U-värde för klimatskalet som ligger på 0,400 / . Medan maxvärdet
som är tillåtet enligt BBR16 ligger på 0,5 / .
Det kan vara av betydelse att nämna att U-värdet i den här beräkningen ökade om man jämför
med samma beräkning för det verkliga huset. Det beror på att storleken på fönstren har ökat
och att dessa har ett relativ högre U-värde jämfört med en vägg.
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För att få en detaljerad beskrivning av energiflöden i byggnaden, har en tabell med detaljerade
resultat infogats i rapporten, tabellen är hämtad ur VIP +.

Tabell 19. Energiflöden. Tabellen ovan redovisar detaljerade resultat av energiflöden, frånluftsvärmepump med
ökad fönsterarea. (VIP+)

Tabellen redovisar tillförd energi till huset månad för månad. Det som kan läsas av tabellen är
tillexempel personvärme och processenergi till rum m m.
Det som man direkt kan konstatera av tabellen ovan är att den tillförda solenergin genom
fönstret inte understiger 1000 T%/åpoC för mars, april och september, samt 2000 T%/
åpoC för maj till juli. Det kan nämnas att detta är ett mycket högre värde än det som var när
beräkningen gjordes på det verkliga huset tidigare i rapporten. Detta beror till stor del på att det
är det mer solljus som når in i huset än tidigare. Samtidigt kan nämnas att
transmissionsförlusterna har ökat sedan före beräkningen, en huvudorsak till detta är att
fönstren släpper ut mer energi än ytterväggen.
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9 Termografering
Begränsningar som gjorts i denna del gäller:
 Svårigheter vid tolkning av bilderna från termograferingen på ett bra sätt. Att verkligen
kunna tolka en bild på ett riktigt bra sätt kräver en del träning och erfarenhet.
 En annan begränsning är att mätningar motsvarar ett ”stickprov”.
 Temperaturskillnaden mellan ute- och inneluften var liten. Ju större
temperaturskillnaden desto tydligare blir resultaten.
Syftet med denna del av arbetet är att peka på fördelen med termografering för att upptäcka
eventuella köldbryggor och otätheter. I praktiken så kan det vara svårt att skilja mellan
inverkan av köldbryggor och otätheter. En bild från insidan av en byggnad vintertid visar lägre
yttemperatur både av en köldbrygga och av infiltration, dvs. inläckande uteluft. Det är ganska
svårt att skilja mellan köldbryggor och otätheter för att luftläckning ofta mer eller mindre
sammanfaller geometriskt, som t ex i olika anslutningar. Köldbryggorna i byggnader upptäcks
med hjälp av en värmekamera som kommer från FLIR Systems och heter FLIR 50. En av
funktionerna som värmekameran använder sig av är elektromagnetiska spektrum av
våglängder för infraröd strålning och synligt ljus. Dessa våglängder detekterar olika
temperaturskillnader på ett objekt som sker i form av strålning. Värmekameran mäter
värmestrålningen från olika ytor och uppskattar därmed indirekt yttemperaturen och visar den
i form av en bild vilket är föremålets värmeenergi även kallas termografi. Dessa värmekameror
gör det möjligt att ta ett foto på osynlig infraröd strålning (värme) samt även mäta
temperaturen. Det som kan vara av betydelse att nämna i detta sammanhang är att ytans
verkliga emittans är en osäkerhetsfaktor när man ska uppskatta yttemperaturen utifrån
värmestrålningen.

Figur 16. Värmeenergi. ”Värmeenergi eller infrarödenergi är ljus av en våglängd som inte kan uppfattas av det
mänskliga ögat. Det är en del av det elektromagnetiska spektrat som vi uppfattar som värme”. (Infracenter, 2009)

Alla föremål sänder en infraröd strålning så länge dess temperatur är över nollpunkten (-273.15˚
C), ju högre temperatur ett föremål har ju högre strålning sänder den. Tack vare denna teknik
kan man se det som ögat inte uppfattar. (Infracenter, 2009)
Man kan utföra termografering både utomhus och inomhus. Inne i huset letar man efter kalla
ytor medan man utomhus försöker spåra varma ytor eftersom det är där värmen läcker ut.
Figuren nedan visar den använda värmekameran i arbetet.
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Figur 17. Värmekamera

Vid arbetet användes en liknande värmekamera som här ovan. (InfraCAM, 2006)

9.1 Arbetsgången
Eftersom husen inte är bebodda än och det inte fanns tillstånd för att gå in i dessa, så
fotograferades husen endast utifrån. Detta har även varit de bidragande orsaken till att det inte
har skett någon fotografering av de kalla partierna inomhus, dessa kommer inte att beaktas här.
Det enda som syns på bilderna nedan, är värmestrålningen utifrån byggnaden, vilket är av
intresse.
Termograferingen pågick under en timme mellan kl. 19:30 – 20:30 den 8 september 2009. Under
mätningen var det klar himmel och vindstilla. Utetemperaturen uppmätes till 17,2 ˚C kl, 20:00.
Innetemperaturen uppskattades vara mellan 24-28 ˚C eftersom byggfukten måste torkas ut
innan inflyttning, som sker senare hösten 2009.
Figurerna nedan är noggrant utvalda, för att tydligt visa de olika ställen i byggnaden där
värmen läcker ut.
Av undersökningen kunde följande resultat sammanfattas:
Balkongplattorns infästning mot ytterväggen hade en temperatur på 21 ˚C

Figur 18. Fasad mot mälaren högervinkel.

Figuren ovan visar fasaden mot Mälaren. Färgskalan i bilden kan användas för att uppskatta
temperaturen. Man kan se att högsta temperaturen är 21 ˚C just vid balkonginfästningen.
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Hörnpartiers anslutning vägg mot vägg hade en temperatur på 19, 5 ˚C

Figur 19. Fasad mot mälaren vänster vinkel

Figuren ovan visar fasaden mot Mälaren. Färgskalan i bilden kan användas för att uppskatta
temperaturen. Termografering visar att hörnen på huset hade en relativt hög värmestrålning.

Fönsterpartier hade en temperatur motsvarande 22.1 ˚C

Figur 20. Fasad mot SO

Figuren ovan visar fasaden mot SO. Färgskalan i bilden kan användas för att uppskatta
temperaturen. Termografering visar temperaturen på övre fönsterpartierna. Skalan för
temperaturen är mellan 14 och 31 ˚C
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Max temperaturen av fönsterkarmen kan uppskattas vara 18 ˚C

Figur 21. Fasad mot NO (Gata)

Figur ovan visar fasaden mot NO (Gata). Färgskalan i bilden kan användas för att uppskatta
temperaturen. Termografering visar temperaturen på övre fönsterpartierna. Det man ser i
bilden ovan är hur värmen läcker ut från fönsterkarmen.

Sammanfattningsvis presenteras de olika termografibilderna över de olika fasaderna. Detta för
att ge en förståelse av betydelsen för husets orientering samt placering av fönster, men även
kulören på väggarna.

Figur 22. IF fasader mot SO och SV
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Figur 23. IF fasader mot NO och NV

Det man konstaterar snabbt genom att se på bilderna är temperaturintervallen samt maxtemperaturen. Lägst temperatur hittar man i fasad mot NO, detta förklarar även antalet fönster
i denna fasad. Den låga temperaturen på fasadytan beror på att den inte utsätts för många
soltimmar (En soltimme har en effekt på 20 000 lux och en styrka på 120 W/m2 utomhus) under
dagen.
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10 Intervjuer
Kvalitativa intervjuer är ett moment i detta examensarbete, syftet är att dra nytta av de som
erfarenheter den intervjuade besitter. Inför intervjun gjordes en kort intervjuguide med stora
delområden.
Intervjuerna är uppdelade i två kategorier där män utgör den ena kategorin och kvinnor utgör
den andra. Sammanlagt har endast fyra personer intervjuats, anledning är av praktiska skäl.
Med för många intervjuer blir materialet ohanterligt. Då det är alltför mycket material som
måste studeras, så kan man inte få en bra överblick över de viktiga detaljer som förenar eller
skiljer de intervjuades åsikter åt.
Syftet med att det är just formen av kvalitativa intervjuer som valts i detta arbete är att
resultatet blir enklare att förstå. Resultatet presenteras i konkret punktform, som gör den
enklare att förstå för läsaren.
Under dessa intervjuer så har standardiseringen av intervju frågorna haft mindre betydelse
under själva intervjun. Detta innebär att de intervjuade gärna fått styra ordningsföljden i
frågorna så som förfaller lämpligast för deras tankegångar. Detta innebar även att följdfrågorna
formulerades beroende på tidigare svar. På grund av detta har variationsmöjligheter för svaren
ökat betydligt. Hade frågeformulär använts istället, så hade det möjligtvis lett till att
svarsmöjligheten varit begränsad. Därför kan sägas att intervjuerna har utmärkts av god
flexibilitet och mindre standardisering.
Samtliga intervjuer har skett i de intervjuades egna arbetsrum. Val av plats har skett efter
överenskommelse med de intervjuade. Att just deras egna arbetsrum har valts är för att det inte
ska finnas några åhörare, samt att den intervjuade möjligen känner sig mest trygg där. Alla
intervjuer har skett i ostörd miljö.
För att intervjuerna ska utföras så smidigt som möjligt så har en videokamera använts, förutom
i enstaka fall där en mp3- spelare använts. Samtliga intervjuade har haft möjlighet att läsa
igenom sin egen intervju. Detta har gjorts för att reda ut eventuella missförstånd men även för
att få deras samtycke för publicering.
Arbetsgången för utförandet av intervjuer sammanfattas i punktform nedan:
•
•
•

Insamling av indata genom kvalitativa intervjuer
Läsning och analysering av indata
Tolkning av det analyserade materialet
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10.1 Intervju med projekteringsledare Marie Anderson
Denna intervju utfördes 2009-06-08 vid JM:s huvudkontor i Västerås
Sammanfattning
Marie Andersson arbetar som projekteringsledare på JM. Har arbetat på JM mellan 1998 och
2004, Mimer 2004-2006 och är nu tillbaks på JM igen sedan augusti 2006. Är utbildad
gymnasieingenjör och tog examen 1990, arbetade först i några år som arbetsledare för att sedan
läsa vidare till civilingenjör mellan 1993-1998. Blev anställd som trainee på JM 1998 och har
under tiden på JM haft olika befattningar som arbetsledare, projekteringsledare och
projektledare.
JM är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare. Företaget är grundat av byggmästaren John
Mattson för ca 60 år sen, vilket har gett företaget lång erfarenhet inom bostadsproduktion. JM är
börsnoterat sedan 1982.
JM finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Belgien. Företagets affärsidé är
projektutveckling av bostäder, vilket innebär markförvärv, projektutformning, produktion samt
även förvaltning av bostadsrättsföreningarna under två år.
I Sverige är JM etablerat huvudsakligen i storstäder liksom på några tillväxtorter i södra delen
av landet. Antal anställda över riket är ca 2000 personer. Vid kontoret i Västerås arbetar 12
tjänstemän.
Inom JM bygger man långsiktigt, därför fokuserar man på att bygga energieffektivt. Detta sker
bland annat genom att bygga energisnåla hus. I Sverige står bostadssektorn för ca 40 procent av
energianvändningen varför en effektivisering här får betydande effekter.
Marie berättar att JM ständigt jobbar med att utveckla bostäderna i riktning mot energieffektiva
lösningar. Målet är att sänka energianvändningen med 35 % i de bostäder som byggs framöver.
För att nå fram till detta har man tagit fram bättre fönster och ytterväggar, samt infört
individuell varmvattenmätning och återvinning av värme ur frånluften.
Isoleringstjockleken i utfackningsväggarna har nyligen ökat från 170 till 195 m m. De nya
fönstren som används är belagda med ett smart ytskikt som minskar värmeförlusten, dessa
fönster har ett U-värde på 1,1 W/m2 K. Sedan förra året har JM infört lågenergihus som profil i
alla bostäder som de bygger.
En projekteringsledare på JM ansvarar för styrningen av teknikkonsulterna och bevakar att JMs
krav uppfylls i projekteringen. Till sin hjälp har konsulterna JMs projekteringsanvisningar där
alla standardlösningar som JM använder finns.
När det gäller de nya BBR-kraven så säger Marie att dessa inte innebär högre krav än vad JM
ställer internt, utan JM har alltid försökt ligga i framkant med de interna kraven.
JM gör också egna uppföljningar av energianvändningen i husen. Kontrollen görs med hjälp av
lagrade värden i husens datorundercentral. Värden från den andra 12-månadersperioden
används för att ge ett så rättvist värde som möjligt.
I en uppföljning som JM gjorde i Stockholm på några objekt med samma förutsättningar
upptäckte de olika stor energianvändning. Detta studerades noggrant och efteråt kom man
fram till att bl.a. lufttätheten var en stor bidragande faktor.
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När jag frågar Marie om deras mål med energikraven idag, så finns ett internt krav på 75
kWh/m2, år jämfört med BBR:s 110 kWh/m2, år. Från och med förra året har de använt sig av
frånluftsvärmepump. Innan hade de endast frånluftsventilation utan värmeåtervinning.
FTX- system har hittills betraktats som ett alltför dyrt system i bostadshus.
Som alternativ till JMs normala ytterväggar ser Marie positivt på prefabricerade
betongytterväggar, då man med denna produktion snabbt får ett tätt ytterskal. Marie håller
med om att energianvändningen i bostäder inte minskat nämnvärt de senaste åren trots att man
bygger allt bättre än förut. Delvis kan man sannolikt förklara det genom människors beteende.
I projektet Toppseglet som färdigställs hösten 2009 utgörs uppvärmningen av fjärrvärme i
kombination med frånluftsvärmepump. Det kommer göras en uppföljning av projektet när det
är klart för att se att man uppfyller ställda krav.
JM använder sig oftast av datorprogrammet Enorm vid energiberäkningar, vilket anses vara ett
pålitligt program.
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10.2 Intervju med konstruktör Sophia Landström
Denna intervju utfördes 2009-06-25 vid huvudkontoret för Kadesjös Ingenjörsbyrå i Västerås
Sammanfattning:
Sophia är byggnadsingenjör från Mälardalens högskola, hon avslutade sina studier 1997 med
inriktning mot konstruktion. Efter avslutade studier har Sophia jobbat som brokonsult, efter det
har hon jobbat hos Skanska teknik. Nu jobbar hon på Kadesjös sedan 2002.
Sophias främsta arbetsuppgifter på Kadesjös är att hitta på diverse konstruktionslösningar.
Sophia berättar lite om Kadesjös och säger att företaget har funnits sedan 1945 och att företaget
endast finns i Västerås. Kadesjös har ca 50 anställda, dessa jobbar som byggnadskonstruktörer
men vissa även inom VVS. Sedan berättar Sophia att Kadesjös även har jobb utomlands, de har
bland annat projekterat i Ryssland och Kina.
Som konstruktör säger Sophia att arbetet inte omfattar något miljötänkande eftersom det är
entreprenören som brukar lösa den biten innan hon får konstruera byggnaden. Sedan tillägger
hon att om man ser något dåligt så talar man om det för beställaren. Men självklart så fortsätter
hon med jobbet ändå om det är så att beställaren inte ändrar sin lösning.
Någon form av kontinuerlig erfarenhetsåterföring efter byggen existerar inte i Kadesjös. Men
inom företaget har man möten angående erfarenhetsåterföring, men att det skulle vara svårt att
få till erfarenhetsåterföring med entreprenören. Detta beror på att konstruktören inte alltid har
någon direkt kontakt med beställaren säger Sophia. Däremot så har man på Kadesjös utvecklat
en intern form av erfarenhetsåterföring som sker två gånger om året. Vid frågan om det skulle
finnas någon form av internutbildningar hos Kadesjös så säger Sophia att hon inte känner till
något sådant, och att hon inte vet om det har förekommit heller.
Under samtalet tas frågan om tekniska lösningar upp hon själv föredrar att använda sig av och
som går att relatera till Toppseglet upp. Här säger Sophia att vid Toppseglet så var det stora
balkonger i fasaden vilket innebar att man fick många betongklackar i fasaden. Dessa
betongklackar är en direkt köldbrygga och är inte att föredra ur energisynpunkt. Sedan så säger
hon att det är arkitekten som har ritat så och det enda de kan göra att följa dessa ritningar.
När jag frågar henne om hon känner till någon gjutningsmassa som kan fylla samma funktion
som betongen men som har lägre värmeledningsförmåga, eller om att hon använder sig av
rostfritt armerings stål som även har en lägre värmeledningsförmåga, så säger Sophia att hon
inte vet någonting om dessa men att hon samtidigt inte bestämmer något dylikt vid
dimensioneringen. Sedan tillägger hon att Kadesjös i detta projekt inte har gjort dimensionering
utan endast systemhandlingar för stommen. Sophia tillägger att i Toppseglet så var det Abetong
som konstruerade balkongerna och de kanske använder sig av liknande lösningar för att
minska inverkan av köldbryggorna.
Jag frågar henne också om de tekniska lösningarna för upplagen av mellanbjälklaget på
ytterväggarna och om det är något som kan minskas för att öka isoleringsskiktet där. Men då
säger Sophia att kv. Toppseglet var ett projekt åt JM och att de har en hel pärm med standard
anvisningar för dessa bitar. Men generellt så kan dessa upplag minskas, normalt så har JM 170
mm upplagen för mellanbjälklaget vilket i många fall inte behövs enligt Sophia. Att JM har
liknande bestämmelser begränsar inte Sophias arbete enligt henne om hon ändå ibland skulle
vilja se mer isolering vid vissa lösningar.
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Angående ventilationssystemen som används idag i bostäder så säger Sophia att det är
mekanisk frånluft och frånluftsvärmepump som hon ser störst ökning av. FV är också något
som användes i Toppseglet eftersom JM har det som standardlösningar i sina projekt.
Ventilationssystemen påverkar inte hennes jobb, och det är alltid någon annan som väljer dessa
lösningar. Hon själv har ingen åsikt om vilken som skulle vara bäst att ha i byggnader.
Reflektioner och synpunkter från kunden om hur deras arbete har varit får de oftast inte höra,
såvida det inte har skett något fel i bygget. Fel på byggarbetsplatsen brukar förekomma och för
det mesta så beror dessa fel på att konstruktören har haft fel underlag.
När jag frågar om hon känner till begreppet passiva hus så visar det sig att Sophia är
auktoriserad fuktkontrollant för betongkonstruktioner från rådet för byggkompetens och att
hon också har haft utbildningar i lågenergihus utan fuktskador. Här konstaterar Sophia att
täthet är något som är oerhört viktigt och att hon brukar ta särskild hänsyn till det. Men sedan
säger hon att på bygget så följs inte alltid dessa anvisningar som hon beskriver, vilket är
sorgligt enligt henne. Hon själv jobbar ständigt på att komma med lösningar som är möjliga att
åstadkomma på bygget, hon konstaterar att det är viktigt att få tätt runt fönster och vid diverse
anslutningar.
Om hon själv föredrar Prefab eller platsbygge ur täthetssynpunkt så säger Sophia att hon kan
påverka mera vid ett platsbygge än vad hon kan vid Prefab. I väggar som gjuts på plats så kan
hon rita in en extra detalj som visar hur man kan få väggen tät. Denna möjlighet har hon inte
vid Prefabbygge. Sophia har själv erfarenhet av dåligt tätade Prefab- väggar efter att hon själv
har varit med om projektet Ludvig i Östermalm i Västerås, där Abetong levererade väggar. I
detta projekt så hade man glömt att undergjuta vissa väggar och man fick vatten in i huset efter
att det hade regnat.
När jag frågar om hur mycket hon använder BBR i sitt arbete så säger Sophia att hon inte
använder den ständigt men att det förekommer att hon bläddrar i den då och då och att hon
mest jobbar med BKR. Det enda som intresserar henne i BBR är det nya kapitlet om
energihushållning samt kapitel 6 om fukt.
Om hon själv är bekymrad över att inte klara de nya BBR kraven med dagens byggmaterial och
lösningar så berättar hon att det inte är något större problem att klara dessa eftersom hon
upplever att de bygger bra redan idag. Men hon skulle helst vilja se vissa mätningar innan hon
kan dra en slutsats av detta. Samtidigt så säger hon att när man börjar komma upp i en
halvmeter tjocka väggar så börjar det bli bekymmer och då måste man hitta på nya lösningar.
Sophia tycker att Boverket inte har lyckats framföra sina krav eftersom tid går åt att tolka
regelverket. Det hon skulle vilja se är exakt hur de tänker och att de ska ha konkreta krav, detta
skulle förenkla hennes arbete. Som exempel nämner Sophia att man enligt BBR måste ha ett
material som klarar max 75 % relativfuktighet för att minimera risken för fuktskador. Finns
ingen materialleverantör som kan garantera detta, så blir det svårt för konstruktören att välja
något. Sophia känner att hon hamnar i kläm mellan staten(boverket) och beställaren. Eftersom
hon inte kan hävda en viss isoleringstjocklek på väggar om inte det har angetts som krav i BBR.
Detta anser Sophia är en brist i kommunikationskedjan mellan staten och marknaden.
Sophia tycker att U-medel för byggnader har specificerats mer i den nya BBR16 än det hade
tidigare. Sedan tillägger hon att, har man lågt U-värde i en byggnad så går det åt mycket
material och har man ett högt U-värde i byggnaden, så går det åt mer energianvändning. Därför
är det svårt att veta vad som är bäst ur miljösynpunkt om man skulle vilja beakta detta.
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Men tänker man ur hela byggnadens livslängd så är det gynnsammare med lågt U-värde ur
energi synpunkt säger Sophia.
Gällande vad hon själv kan göra genom sitt jobb för att minska energianvändningen i
byggnader, så säger hon att i vissa projekt så har hon lite större frihet att bestämma U-värdet för
materialen. Det som Sophia främst skulle vilja se i framtiden är tjockare väggar vilket bidrar till
mindre köldbryggor och minskad energianvändning. Men sen säger hon att det tyvärr är så att
ingen vill betala för dessa väggar idag och därför får man bygga så som beställaren vill ha och
klara kraven precis. Här gör Sophia en skillnad på förvaltnings- byggherre och en försäljningsbyggherre, hon säger att en försäljnings- byggherre knappast granskar vad huset kommer att ha
för energianvändning om 20 år. Eftersom bättre isolering innebär högre byggkostnad vilket är
oönskat av en försäljnings- byggherre.
Sophia har under sin tid i branschen märkt en stigande ökning i väggtjocklekar och att man har
blivit mer noggrann med isoleringen vid bjälklagskanter. Om det skulle räcka för att uppfylla
regeringens krav på minskad energianvändning är Sophia tveksam till.
Att man endast har tjocka väggar är inte lösningen på problemet utan Sophia vill dessutom se
bättre tekniska lösningar, exempelvis runt fönster, för att det finns ett problem där med tätheten
enligt henne. Sophia har själv ingen lösning på detta problem och säger att alla jobbar på sina
fronter, så det bör väl ligga i fönstertillverkarnas uppgifter att komma med en fungerande
lösning. Hennes enda beröring i detta område är att rita en öppning i väggarna för fönster. Hon
tillägger att i detta projekt (Toppseglet) så har Abetong haft sina standarlösningar runt fönster.
För att alla dessa bitar ska fungera, så vill hon även se fler arbetsberedningar på
byggarbetsplatsen för de som ska utföra arbetet. Detta för att alla ska förstå vikten med tätheten
i byggnader, eftersom detta är ett område som behöver belysas. Sophia säger att det största
energiläckaget sker genom ventilationen, men att det också är lätt att åtgärda - bara viljan finns.
Att energianvändningen ständigt har ökat i flerbostadshus de senaste åren förklarar Sophia
med att man har fler glasfasader idag och högre inomhustemperatur än förut. Dessutom så
säger hon att elanvändningen har ökat i och med att man har mer elektronik i hushållen såsom
datorer och TV. Förr hade man inte lika många apparater i hemmen. Samtidigt så säger Sophia
att hon har märkt att fönsterandelen inte har sjunkit idag jämfört med förut trots de strängare
kraven. Detta kan bero på att man har bättre fönster idag med ett lågt U-värde. Sedan så säger
hon att det kanske inte är rätt väg att ta eftersom man måste ta hänsyn till hela fönsterpartier
med ytterkarmen med mera, och då är det kanske inte så lätt att utföra.
När det gäller energiberäkningsprogram så säger Sophia att de på Kadesjös använder sig av
programmet Enorm, men att de håller på att gå över till VIP+ nu eftersom Enorm inte har
uppdaterats på flera år. Denna övergång är inte så enkel att utföra då vissa beställare som JM
kräver att man utför beräkningarna med Enorm, då de har en anvisningspärm för det. Det har
lett till att de på Kadesjös har varit tvungna att vid vissa tillfällen ändra beräkningarna från
VIP+ till Enorm för att fylla beställarens krav.
På frågan hur ett projekt går till och hur energifrågorna behandlas så säger Sophia att i de
projekt där man kan påverka valet av väggtjocklekar och ventilationssystem med mera så har
de ett projekteringsmöte där alla inblandade konsulter samlas och diskuterar igenom ämnet.
Den som brukar driva fram energifrågorna i projektet är ofta beställarens representant som
också brukar vara projektledaren. Han ställer krav på energibalansberäkningar som
byggnadskonstruktören får ta fram, eller VVS- konstruktören. Men ibland så har man inga krav
alls på byggnaderna och då gäller BBR:s lägsta krav. Förhoppningsvis sker detta i ett tidigt
skede för att man ska kunna åtgärda de problem som upptäcks i beräkningarna ganska snabbt.
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Sophia avslutar med att tala lite om taket i byggnader och säger att det som brukar vara största
bristen ur energisynpunkt i många fall är taket på byggnaden. Taket fungerar som hatten för
människan och ska fungera som skyddande ur fukt- och energisynpunkt. Sophia föredrar själv
att se tunga tak med isolering ovanpå vid tunga ytterväggkonstruktioner, eftersom det är
enklare att få tätt mellan dessa två än mellan ett lätt tak och tungväggstomme, säger hon.
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10.3 Intervju med Arkitekterna Anders Erikols och Mathias Näll
Denna intervju utfördes 2009-06-11 vid huvudkontoret för Aros Arkitekter AB i Uppsala
Sammanfattning:
Anders är vice kontorschef vid Aros Arkitekter. Han har även varit uppdragsansvarig för
projektet Kv. Toppseglet. Mathias Näll är anställd vid Aros Arkitekter och hans roll i projektet
Kv. Toppseglet var handläggande ingenjör.
Anders anser att hans roll är att starta projektet eftersom projekt av denna art börjar med
arkitekten. Aros Arkitekter har funnits sedan 1980 och företaget finns idag på tre platser i
Sverige: Uppsala, Stockholm och Norrtälje. Totalt har företaget 80 anställda, varav 35 i Uppsala,
35 Stockholm och 10 i Norrtälje. Aros Arkitekter har fyra olika affärsområden: arkitektur,
stadsutveckling, inredning och projektledning. I Uppsala arbetar de mest med arkitektur av
byggnader.
På frågan om hur mycket de använder BBR så berättar Anders att BBR ligger till grund för hela
arbetet men det mesta kan man utantill och tack vara det behöver man inte slå upp BBR varje
gång man behöver göra något. Sen tillägger Anders att det intressanta med BBR är de nya
kraven om energihushållningen som finns i kapitel 9 och de förändringar som har skett där.
Inom detta område ser Anders att det behövs mer information om ändringen, och att de
kommer att satsa på utbildning inom det här området för företaget.
Anders säger att de inte är så insatta i kapitel 9, eftersom det ofta är energikonsulter som utför
dessa beräkningar och att arkitekterna får reagera på de beräkningarna och anpassa väggar
med mera efter dessa.
Hittills har Aros arkitekter inte gjort någon beräkning överhuvudtaget men de har funderingar
kring denna möjlighet och överväger att köpa beräkningsprogram som kan användas inne på
kontoret tillägger Mathias.
Anders hoppas på att de kommer att bli bättre inom de olika beräkningsprogrammen eftersom
de nu ritar i exempelvis Revit, som är ett bättre program än AutoCad. Innan har företaget alltid
använt sig av AutoCad. Därför skulle man kunna tänka sig att man kan simulera byggnaden på
ett bättre sätt än man har kunnat göra tidigare.
Anders säger att de nya kraven som presenteras av BBR säkert kommer att ändra utformningen
av de hus som de projekterar men att det förhoppningsvis kommer att finnas andra
byggmaterial i framtiden som ger större frihet vid projekteringen. Sedan tillägger han att
utformningen på framtida hus kommer att ändras på så sätt att vi kommer att se mindre
inglasade byggnader, men det återstår att se eftersom glasindustrin utvecklas snabb.
Men Anders har svårt att föreställa sig framtida hus som en bunker utan han säger att
problemet kommer att mötas väl om det är ens något problem.
När det gäller byggmaterialen generellt så tror Anders att det kommer att förbli samma
traditionella material eftersom det är en seg industribransch. Däremot tror han att det kommer
nya isoleringsmaterial med NASA teknologi. Här tillägger Mathias att vakuumisoleringen är
något som kan komma att bli populärt inom de närmaste åren.
Anders säger att det är trevligt att arbeta med tunga stommar men att de utför många arbeten åt
JM och de har standardanvisningar där det bara finns lätta stommar. Ofta är de bundna av
dessa anvisningar när de arbetar med dessa företag.
Lösningarna är bra anpassade till BBR:s energikrav. Toppseglet som de har ritat på var lite
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speciellt. Först hade de ritat den med trä utfackningsväggar, vilket de senare fick ändra till
betongväggar för att JM förmodligen inte kom överens med leverantören.
När det gäller byggnadens utformning så är arkitekter mycket begränsade av planlösningen de
ritar så att de kan utnyttja hela byggytan. Ofta är det också så att beställaren vill bygga på hela
byggarean. Det som har styrt utformningen den senaste tiden är decibelkravet för
ljudisoleringen i lägenhetsskiljande väggar. Nu blir det säkert tjockare och mer välisolerade
väggar i framtiden för att leva upp till BBR:s nya krav. Anders tror också att när kraven blir
tillräckligt hårda så kommer det att finnas material som lever upp till det. För tillfället är det
kanske mer energikravet som begränsar arbetet men Anders ser inte det som någon nackdel. De
har alltid arbetat med energikonsulter och de kommer bra överens så Anders tror inte att det
kommer att vara något problem.
Anders vill helst använda sig av program med reality simulering så att han inte begränsar sig
av det som energikonsulter säger. Sen berättar han att det tyvärr är så att energikonsulterna ofta
säger att vi inte kan köra med så mycket glas och att den slutsatsen i många fall är baserad på
gissningar.
Gällande väggtjocklekar och olika tekniska lösningar så påstår Anders att det ofta är
konstruktören som räknar på detta och att han helt enkelt får anpassa sig efter dem. Vilket
program konstruktören använder sig av har han ingen aning om. Han har aldrig hört talas om
energiprogrammen IDA, ENORM eller VIP+. Mathias berättar att Aros själva inte har anlitat
någon specifik energikonsult utan det har alltid varit konstruktören eller installatören som
räknar på huset. Mathias själv vet inte vilket program som brukar användas för dessa
beräkningar.
För det mesta brukar företaget komma in i ett tidigt skede i projektet. Det som de tänker på då
är utformningen av huset och väderstreck med mera. Men ibland så brukar det även vara
projektspecifika krav som beställaren har ställt och det är beställaren som egentligen styr
projektet säger Anders.
Anders och Mathias berättar vidare att det egentligen är byggrätten som styr det hela och det är
den man följer i slutändan. Om det står i byggrätten att de får bygga ett x antal meter så är det
detta som följs. I många fall så tvingas väggarna bli tjocka för att de ska uppfylla energikravet
och det leder till mindre boarea, men det är det inte så mycket de kan göra något åt. De satsar
på att effektivisera alla areor och därför så finns det inte några ”döda ytor” för dem. JM får inte
betalt för en gräsmatta, därför bygger man på allt som man får bygga på!
På frågan om dagens krav är tillräkliga eller om de kommer att skärpas, så tror Anders att
kravet i framtiden kommer att anpassas efter det som samhället vill ha, men samtidigt så är det
så att saker och ting blir mer och mer energisnåla. Energifrågan ligger i tiden nu och det är svårt
att skilja vad som är fakta och vad som är politik. Sedan tillägger Mathias att energi- och
miljöfrågan blir allt större och att det kommer att klarna upp ganska snabbt.
När jag ställer frågan om han föredrar Prefab- eller platsbygge svarar Anders snabbt och
beslutsamt att Prefab är att föredra eftersom det är nästan som att bygga en bil, för att allt
monteras smidigt. Samtidigt reflekterar han över NCC:s projekt som lades ner i Hallstahammar
och tycker att det nästan är sorgligt att ett så fint projekt får sluta på det viset. Men han hoppas
att Prefab kommer att bli större i framtiden.
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Att vi använder mer energi än vad vi gjorde på 70- och 80-talet förklarar Mathias med att vi har
fler apparater idag och att människors beteende och vanor har ändrats sedan 70- och 80-talet till
exempel genom att man använder datorer och mera el vilket kan vara orsaken till den ökade
energianvändningen. Samtidigt har vi ventilation i husen idag och vi ställer andra krav än vad
man gjorde tidigare.
Att spara energi genom solavskärmningen är något som har stor betydelse säger Anders, men
han själv föredrar att man fyller den funktionen genom själva glaset. Han föredrar inte heller
någon invändig solavskärmning som persienner med mera. Mathias tillägger att man kan ha
glas med invändig beläggning eller gas som har visat sig vara väldigt bra att använda.
Angående betydelsen av solinstrålningen säger Mathias att det är en fråga som ständigt
diskuteras och som eftersträvas i varje projekt. Eftersom människor är mer inne i husen idag än
vad man var tidigare och fritiden spenderas ofta framför TV:n eller datorn, så tror han att detta
är en fråga som blir ännu större i framtiden.
På frågan om arkitektens roll i projekt och om de följer upp sina projekt så svarar Anders att
deras uppdrag är att rita upp huset och att leverera ritningarna. Efter det får de inte betalt något
mer förutom de gånger de är med på byggmöten. Men det brukar ligga i deras eget intresse att
de följer upp huset efter att det är byggt, men då är det mest för erfarenhetsåterföringen.
Sedan tillägger Mathias att tidigare var arkitekten med ute på byggarbetsplatsen men den
rollen har minskat med åren. Annars är deras uppdrag slut när handlingarna är klara, men det
kan även komma förändringar under projektets gång och då får de fortsätta att arbeta på
projektet.
Projektet Toppseglet är ett flerbostadshus som skulle byggas i en ny stadsdel som heter
Östermälarstrand i Västerås. Till en början var det flera hus som skulle stå nära vattnet men det
blev till slut bara två hus och kallades då för Kv. Toppseglet. Uppdragsgivaren var i det här
fallet JM och Aros arkitekter fick i uppdrag att rita upp husen. Den första etappen för JM var
dessa två punkthus.
Idag finns det flera hus runt omkring i området. Själva stadsdelen var i grunden gammal
industrimark som fick saneras och senare bebyggas med flerbostadshus. Dessa punkthus är
mycket glasade på grund av utsikten över Mälaren, så man kan säga att de är optimerade ur
utsiktssynpunkt men kanske inte ur energisynpunkt. I sådana lägen är det inte mycket att välja
på, på grund av utsikten, därför har man vid planlösning haft i tanke att fördela rummen så att
rummen där man vistas mycket i som vardags rum skall ha utsikt över Mälaren.
Dessa två punkthus har inga fritidsrum som hobbyrum utan det är bara lägenheter och förråd
med platta på mark som konstruktion och de är byggda på tung betongstomme.
Det som är speciellt med Toppseglet är läget nära vattnet men även den relativt stora arean på
lägenheterna. I varje plan finns en tvåa, en trea och en fyra. Alla förråden finns i bottenplan.
Under projektets gång så har några lösningar ändrats inte minst för att JM inte har lyckats
handla upp leverantörer på grund av långa leveranstider. Några nya lösningar på grund av för
hög energi användning har inte förekommit. Kv. Toppseglet består av relativt kompakta
byggnader vilket är bra ur energisynpunkt. Som sagt så styrs allt i slut ändå av de lagar och
förordningar som finns berättar de båda.
När det gäller köldbryggor så säger Mathias att de inte har ritat många tekniska lösningar
eftersom de jobbade åt JM och då brukar de ha sina standardlösningar. Men för det mesta så
ligger det ansvaret på konstruktören och i fallet med Toppseglet så var det Abetong som skulle
ta fram dessa lösningar.
När jag frågar om vilka fönster de har använt sig av så säger Anders att det är JM:s standard
71

fönster med 2 glas och ett U-värde på 1,1 W/m2 K. Sedan tillägger Mathias att JM använder sig
av elitglas och att det är hela konstruktionen som har ett U-värde på 1,1 W/m2 K.
Det är arkitekten som sätter ett U-värde, som även kallas funktionsvärde, och det är JM som
måste se till att konstruktionen uppfyller detta.
När det gäller väggtjocklekar så är även det ett standard värde som är angett av JM. Men när de
inte ritar åt JM, så plockar de ut något värde som erfarenhetsmässigt fungerat och sen ritar man
efter det. Sedan diskuteras detta med konstruktören innan det lämnas åt någon energikunnig
som ska räkna på det, berättar Mathias. Anders tillägger här att han gillar att rita lägenheter åt
JM även om de styr projektet så mycket som de gör. Sedan säger han att om det är något som
företaget inte gillar så diskuteras det med JM och för det mesta så är de öppna för dessa
diskussioner.
Vid frågan om sol och vind har haft betydelse för utformningen av fasaden så säger Anders att
man har placerat fönstren där det finns mycket sol. Men någon hänsyn till vindens påverkan
har inte tagits mer än att man har haft inglasade balkonger.
När jag frågar om de hade någon invändig eller utvändig solavskärmning i husen så svarar
Anders att där de har balkonger så fungerar de som en form av solavskärmning. Här tillägger
även Mathias att fönstren inte har så lågt U-värde så att risk för imma skulle förekomma. Detta
problem är något som de känner till sedan tidigare men att frågan inte har dykt upp eller
diskuterats i detta projekt. Hur många kvadratmeter fönster som finns i varje fasad har ingen av
de någon uppfattning om, men vid en överslagsräkning som Mathias har gjort så visade det sig
att man låg med 35 % under JM:s krav på andel glas av fasaden.
Avslutningsvis ställer jag frågan om de tror att en kopia av Toppseglet skulle klara dagens krav
vid nybyggnation. Denna fråga vet varken Anders eller Mathias svaret på men båda hoppas på
att husen kommer uppfylla de kraven.
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10.4 Intervju med Sune Häggbom Sunda Hus Rådgivning AB
Denna intervju utfördes 2009-06-12 vid kontoret för Sunda Hus Rådgivning i Täby
Sammanfattning
Sune är utbildad till civilingenjör inom väg- och vatten på KTH. Från 1981 satt han i en
utvecklings- och forskningsavdelning inom konsultföretaget Tyréns. Där jobbade han fram till
1989, då han tillsammans med två kollegor startade företaget Sunda Hus Rådgivning. Hans
främsta arbetsuppgifter är att kontrollera byggnadsfysiken i byggnader och analysera detta.
Frågorna som han arbetar med är, hur energi frågorna har beaktats och vilka risker för
fuktskador som kan uppstå. En stor del av hans tid lägger han på att utreda problemen som
redan har uppstått i byggnader.
Enligt Sune så är många av fuktskadorna en direkt konsekvens av dumma energisparåtgärder.
Han förklarar det med att man isolerar på fel ställe. Detta problem har ökat senaste tiden
pågrund av att isolertjockleken har blivit större och då ökar risken för kondensproblem till
exempel.
Många av frågorna som diskuteras är vilka material som ska användas i varje projekt och vilka
områden som ska vara extra täta. Dessa frågor har även fått större uppmärksamhet av Boverket
och därför så ser vi att i BBR12 så har man lagt krav på lufttätheten för att hålla friska
byggnader. Detta krav har flyttat från energikapitlet i BBR12 till fuktkapitlet istället, eftersom
det i grund och botten är ett fuktproblem.
Sune anser att lufttäthetskravet borde skärpas ännu mer och så berättar han att kravet förut var
0.8 l/s i bostäder och det går inte att ha eftersom det blåser rakt igenom. Det är inte lätt att
uppfylla temperaturkraven förrän 0.5 l/s. Det är näst intill omöjligt att gå upp i önskade
temperaturer med dessa flöden. Detta är ju komfortproblem som upplevs som drag och kallt på
vissa ställen. Där det finns frånlufts ventilationssystem så kan de sluta fungera i vissa rum.
Några sifferkrav på lufttätheten finns inte i BBR16 enligt Sune, anledningen var att det ingår
indirekt och värdet- är olika från fall till fall. Dessa krav återfinns nu i kapitel 6.5.1 så allt ansvar
ligger på fuktdimensioneringen. För att fuktproblem skall undvikas så måste byggnaderna vara
täta vilket är bra.
I Sunes jobb ingår även möten med olika högskolor och Boverket. Under dessa möten
diskuteras indata för energiberäkningarna och konsekvenserna av BBR16. Sune anser att BBR16
fortfarande är luddig och hänvisar till brukarpåverkan som påverkar energianvändningen.
Denna påverkan berör konstruktören och byggherren eftersom det är de som får ta ansvaret i
slutändan. För att undvika detta problem så har en grupp på LTH bildats mellan konstruktörer
och VVS:are för att just ta fram vilka säkerhetsmarginaler som behöver användas vid
beräkningarna.
Sune säger att BBR16 går in och styr människans beteende eftersom beteendet säger hur man
ska bygga. Och att fastighetsägaren måste ta hänsyn till hur den eventuella förbrukaren
kommer att använda huset.
Sune tar upp ett exempel med ett kontror där 60 procent är uthyrd och resten står tomt utan
användning av belysning. Detta betyder att ventilation måste gå och huset står utan kontorsel.
Vilket i sin tur leder till högre förbrukning enligt BBR, och då tar man hänsyn till det genom
extra isolering, eftersom man inte kan justera beräkningen med hänsyn till kontorselen. Sune tar
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upp ett till problem med småhus där man dimensionerar efter 24 ˚C eftersom beräkningen
måste täcka den verkliga förbrukningen och att beräkningen inte får justeras med hänsyn till
vilken rumstemperatur brukaren haft.
Sune säger att på grund av att BBR har blandat ihop husets egenskaper och brukarens beteende
till ett kravvärde så måste man vid beräkningen ta hänsyn till brukarens beteende.
Den specifika energianvändningen i BBR16 är olyckligt formulerad tycker Sune eftersom den
tar hänsyn till hushållselen indirekt. Har man inte belysningen på så blir det högre värde på
energianvändningen. Detsamma gäller om man inte är hemma men då finns det inget
varmvatten. Det bästa borde vara om man satt ett värde på husets prestanda alltså husets
egenskaper och inte hur man använder den.
När det gäller energikravet som finns i BBR så tar Sune ett exempel om ett flerbostadshus som
hade fjärrvärme som värmekälla kompletterad med värmepump. Värmepumpen gick året runt
och återvann energi samtidigt som den hade en kompressoreffekt på 6-7 W/m2. I det här fallet
så hade man inte överstigit gränsvärden för BBR16 för att klassas som ett eluppvärmt hus. Men
däremot skulle man aldrig fylla kravet om man endast hade värmepumpen som energikälla,
och dessutom ha elspetsvärmen. Idag är det alltmer vanligt att man har fjärrvärme och
frånluftvärmepump. Detta är något som man har stridit mot sedan lång tid tillbaka och man har
försökt få fjärrvärmen spärrad för de byggnader som har en värmepump.
När jag frågar om Toppseglets kombination av fjärrvärme och värmepump så säger han att om
man inte har någon värmepump så måste man kämpa för att klara BBR:s krav på 110 kWh/m2
år men så fort en värmepump plockas in sjunker energianvändningen radikalt. Sedan förklarar
han att det är rätt kommersiell byggteknik. Att JM använder sig av fönster med dubbla glas och
radnogas emellan för att ha ett U-värde på 1.1 W/m2 K är ingen överraskning för Sune. Han
säger att de flesta beräkningar som han utför idag för nyproducerade byggnader, ligger detta
värde på 1.1 W/m2 K eller 1.05 W/m2 K. Sedan fortsätter han med att värdet för 3 år sen var
detta på 1.3 W/m2 K, då det fanns en kostnadsspärr som man fick brottas med länge, dessutom
så var producenterna rädda för kondensrisken vid 1.2 W/m2 K.
Vid frågan om vilken ventilationstyp han föredrar så får jag svaret att det är olika beroende på
projektet. Har man exempelvis golvvärme och tar in luften via uteluftsventiler, så kommer det
att upplevas kyla vid fönstren och folk kommer att klaga direkt. Detta eftersom det inte finns
något som värmer luften där och då är det bäst om man kan ta in redan uppvärmd luft. Så
något generellt svar kan inte sägas.
När det gäller utformningen av byggnaderna så tycker Sune att det är en enorm skillnad att
fylla kravet med flerbostadshus (punkthus) än med radhus. Och hänvisar till punkthusens yta
som i snitt ligger på 11x18 m. Om det är bättre att bygga på det sättet uttalar han sig inte om
förutom att det blir mer mörka ytor.
Den nya klimatzonsindelningen där man har delat klimatzon norr i två delar är något som var
nödvändigt enligt Sune. Han berättar att det gamla kravet som fanns sedan BBR12 inte gick att
uppfylla och man hade en generell dispens för det i övre norrland. En orsak till detta tror han är
att det fattas byggteknik för dessa krav. I och med de nya klimatzonerna så tror Sune att vi
kommer att se fler likadana hus eftersom kravet numera är jämnt över hela Sverige.
Vilken form av byggnader som lämpar sig bäst för de nya kraven är svårt att säga men radhus
har minst area jämfört med omslutningsarea och det gör det till sämsta alternativet om man
jämför med punkthus och lamellhus. Sedan är det svårt att säga vilket som är bäst av dessa två
men det är helt klart beroende på antal våningar med mera. Generellt kan sägas att
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omslutningsarean har stor betydelse för energianvändningen. Ju större huset är ju mindre tak
och vägg det blir per golvarea vilket leder till att energiförbrukningen smälter per golvarea.
Dessutom så ökar mängden processenergi per fasadarea.
I det här fallet så är punkthuset bättre eftersom den har en mer kubisk form, vilket är bra ur
energisynpunkt. Skulle man ställa flera lamellhus bredvid varandra så blir det bättre. Det
optimala är att ha samma höjd som bredd och längd. Sedan är det svårt att gå upp i måtten hur
mycket som helst på grund av mörka, obelysta areor med mera.
Att dagens krav skulle skärpas ännu mer är Sune kritisk till och säger att det är marknaden som
får sköta det nu. En direkt konsekvens av de nya kraven är att det kommer att bli svårare att ha
höga rumshöjder pågrund av transmissionsförluster och att det blir mindre omslutningsarea
per golvarea.
När det gäller konstruktörens ansvar för att förbättra energianvändningen tar han exempel där
en konstruktör hade lagt en 35mm reglar och cc 600 i en vägg med ett U-värde på 0.35 W/m2 K
som egentligen skulle klara sig med 28 mm. Dessutom låg inte reglarna i kors mot varandra
vilket försämrar U-värden för byggnadsdelen.
Det som Sune vill få ut här är att det handlar om att det många gånger är onödigt mycket trä i
träregelväggar. Onödigt tjocka dimensioner och onödigt små avstånd mellan reglar.
Gällande sandwichelement så säger Sune att man ibland får onödigt dåliga ritningar där det är
betongklackar runt fönster, balkong och bjälklaglösningar. Detta leder till att det i vissa fall är
onödigt tunn isolering mellan ytterskiva och innerskivan. Dessa lösningar är dåliga ur
energisynpunkt.
I en lösning så var det endast 30 mm isolering mellan bjälklagskanten och sandwichelement,
vilket är en typisk köldbrygga. Ända upp till 50 mm isolering så anser Sune att det blir en
köldbrygga som man måste ta hänsyn till. Detta är även arkitektens ansvar anser Sune eftersom
i många fall så måste bjälklagen dras ut så mycket för att uppfylla akustikkravet på ljudnivån.
Men för det mesta är det onödigt och hänvisar till att såväl arkitekter som konstruktörer inte
tänker på dessa frågor överhuvudtaget. Detsamma gäller ytterhörn där man ibland har massivt
trä rakt igenom. Lösningen på detta problem anser Sune skulle vara mer utbildning och
information inom området. Det bästa är om alla som projekterar själva räknade på detta för att
kunna se vad det är som kan förbättras.
Sune säger att energikravet har skärpts ända från 1988 då Svensk byggnorm övergick till
Nybyggnadsregler och sedan över till BBR (Boverkets Byggregler) som kom 1993. Först var det
Statens Planverk som tog fram byggreglerna och sedan kom Boverket och tog fram BBR. Man
lade ner planverket och så var det boverket istället. Sune tycker att det var mer specificerade
regelverk i Svensk byggnorm än vad det är idag. Svensk byggnorm hade hindrat utveckling
som finns idag, man hade inte haft lågenergi fönstren om man inte hade övergett de gamla
reglerna.
När det gäller det nya kravet på eluppvärmda (med direktel) hus, vilket är 55 kWh/m2 år, så
tycker Sune att det är just i de områden som man ligger idag om man installerar en
värmepump. Sedan är det olika förutsättningar runt omkring som skuggning och vind som
påverkar detta. För småhus så kan man nog klara det och det är nästan alltid värmepump i
småhus idag.
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Vid val av datorprogram vid energiberäkningen så anser Sune att det smidigaste är att använda
den som är mest lämplig för syftet. Man kan egentligen använda av vilket som helst så länge
det når målet. Han själv tycker att IDA är ett program som täcker helheten men som är mycket
tidskrävande eftersom man kan gå in i varje specifikt rum och analysera kylbehov och antal
radiatorer med mera för just detta rum. Medan VIP+ däremot har som syfte att räkna
årsförbrukningen vilket är hela syftet med programmet.
När Sune talar om passiva hus så säger han att det inte finns någon klar definition på detta
eftersom det är olika beroende på vem man pratar med, det finns delade meningar i det ämnet.
Han berättar att det finns vissa standarder som används. I Sverige så är det nästan endast på
västkusten som det finns passiva hus i Sverige eftersom det där är minst låga temperaturer i
landet. I passiva hus så är det mycket högre krav på energianvändning för att den ska klassas
som passivhus jämfört med andra hus, sedan så finns det även krav på installerad effekt också.
I princip ska man värma huset med det som människor och belysning producerar och detta är
inte lätt att uppfylla i till exempel Sundsvall säger Sune.
Sune påpekar att han inte föredrar att ha många fönster varken i passiva hus eller vanliga hus
för att det kommer att kosta energi och säger att det är en skyldighet att tala om för kunden att
ju mer fönster man har ju mer energi kommer man att använda. Här tillägger han att det
viktigaste ur energisynpunkt för passiva hus är tätheten.
Tillåter man att temperaturen varierar mellan dag och natt så är det lugnt, men det är inte
många som vill det. Detta på grund av att många fortfarande tror att ju fler fönster man har ju
mer gratis solenergi får man. Detta är ett problem som måste upplysas ännu mer säger Sune.
När det gäller ventilationstyp i byggnader så säger Sune att det nog är mer ekonomiskt med en
FVP i flerbostadshus än med FTX. Det är rätt att det många gånger kan vara enklare med
separata aggregat för varje lägenhet i stället för stora gemensamma system.
I passiva hus så det ett faktum att man måste ha FTX- system för att klara energikravet. Detta
måste dock kompletteras med tjockare isolering och i det sammanhanget är det extra viktigt att
tätheten uppfylls. Sedan säger Sune att passiva hus brukar vara tillräckligt bearbetade och
någon risk för problem i dessa hus inte är särskilt stor.
Sune nämner att fördelen med passiva hus är att de drar mindre energi men samtidigt är det en
dyr konstruktion med många risker, inte minst risken för fuktskador som ökar med en ökande
isoleringstjocklek. Även från- och tilluftssystemet ställer högre krav på byggnaderna på grund
av undertrycket och då måste tätheten följa med för att det ska funka både ur energi- och
fuktsynpunkt.
När det gäller energiförluster i byggnaden så påstår Sune att detta kan fördelas med
förhållande 1/3 genom transmission genom klimatskalet, 1/3 genom ventilation och 1/3
genom varmvatten. Dessa kan delas i ännu mer detaljerade bitar.
På frågan om statens mål med att minska energiförbrukning med 1/5 fram till 2020 så anser
Sune att det är lätt att uppfylla. Han säger att energiförbrukningen idag ligger på ungefär 120130 % av vad man behöver, detta pågrund av bristfällig funktion. Tar man bort dessa 30
procent, tillexempel genom att endast injustera ventilation, så har man uppnått kraven. Sedan
tillägger han att staten redan har åstadkommit en stor förändring genom att införa kraven på
mätningen av energianvändningen under två år vilket är ett enormt viktigt steg enligt Sune.
Sune konstaterar att mätningen ska vara från år ett till år två enligt kraven. Men han skulle även
vilja att man mäter under år ett för att det är så mycket som händer med uttorkning av fukt och
injusteringar av ventilation med mera. Sune anser att det skulle vara intressant att se hur
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uttorkningen sker under första året och hur energikurvan planar ut månad för månad tills man
når ”börvärdet”.
De nya kraven kommer att ta bort skillnaden mellan förvaltnings/ägarebyggherre anser Sune
eftersom man kommer att få kritik om huset drar mer energi än man har räknat med och
trodde. Detta på grund av energideklarationen som måste göras efter det att byggnaden är
färdigställd.
Orsaken till att dessa krav finns i Sverige idag är på grund av miljöhänsynen och klimat
förändringarna säger Sune. Det hela började med EU-direktivet i november 2002. Bakgrunden
ligger i att i mellersta Europa känner man av större klimatförändringar än vad man gör i
Sverige. Han berättar att det har skett stora översvämningar i Tjeckien och England, och att 1/3
av det franska elsystemet blåste bort 2001. Sedan finns en faktor till och det är energioberoendet
av gas och olja från Ryssland (Sovjet).
Att energianvändningen ständigt har ökat i flerbostadshus förklarar Sune med att man inte har
byggt bättre byggnader sedan 70 och 80 talet och att energifrågan inte alls diskuterades i
byggbranschen mellan 1990 och 1998. Men han konstaterar att man har börjat bygga bättre den
senaste tiden och att man kommer att märka en förändring i energianvändningen framöver.
Sune säger att sedan 70-talets miljonprogram så har kvaliteten på byggnader sjunkit fram tills
för några år sedan. Miljonprogrammet hade bäst byggtekniska lösningar och att han inte har
sett några sjuka hus- symtom i dessa hus. Men att sjuka-hus-problemen har blivit kända för
husen som är byggda under 80- och 90-talet. Det som har hindrat marknaden från att bygga
energieffektiva hus har främst ekonomiska orsaker men det finns även tekniska begränsningar
säger han.
Sune lägger här stor vikt vid beräkningarna och säger att man måste räkna på rätt sätt om man
ska ha fungerande hus ur energisynpunkt. Förbrukningsvärdet man räknar ut ska sedan
överensstämma med den verkliga byggnaden. Han tar upp ett exempel där man har byggt två
likadana hus men som förbrukade olika stor mängd energi, trots att beräkningarna visade att de
skulle ha samma energiförbrukning. Då inledde man en utredning som resulterade i att man
hade kopplat ledningarna till tvättstugan fel vilket ökade energianvändningen. Detta är ett
bevis på värdet av en rätt utförd energiberäkning säger Sune.
På frågan om hur framtida hus kommer att se ut så säger Sune att marknaden är på väg mot att
bygga allt mer i tung stomme, vilken han själv har märkt de senaste två åren. Orsaken till detta
är bland annat fuktproblem. Typer av stommen som kommer att dominera är lätt betong,
sandwich element av betong och påklädd betong. Han konstaterar att lätt betong har haft
kraftig försäljning mitt under ekonomikrisen idag (2009).
Sedan konstaterar Sune att även BBR16 har bidragit till användningen av tungstomme på grund
av DVUT kravet i BBR16 som sätter gräns för installerad effekt i eluppvärmda byggnader. Sune
säger att detta kommer att slå olika hårt beroende på var byggnaden befinner sig i Sverige.
Sune kritiserar samtidigt definitionen av DVUT i BBR16 och påstår att det är en mindre
genomtänkt definition, eftersom man i BBR16 anger krav på tidskonstant och någon sådan
konstant existerar inte i verkligheten enligt Sune. Han säger att det är ett värde som varierar
hela tiden, eftersom ju mer det blåser ju mer varierar den konstanten. Det är ingen konstant det
är en tids variabel betonar Sune.
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Enligt BBR16 så ska man dela värmekapaciteten med den specifika energianvändningen och då
får man fram en tidskonstant som är i timmar. Men problemet som uppstår är vilken
energianvändning ska man dela med och vilket luftläckage ska användas i varje fall. Om man
ska ta dagsvärdet eller nattvärdet och det samma gäller för luftomsättningen, vilken är olika
mellan dag och natt. Energianvändningen per grad varierar hela tiden säger Sune.
Han själv räknar inte på tidskonstanten vid sina beräkningar och därför har han heller inte lagt
den i programmet VIP+ eftersom det är omöjligt säger han. Detta innebär mycket ansvar för
konstruktören eftersom det är mycket tyckande i begreppet. Det finns en hel del andra begrepp
som normaltemperatur och normal varmvattenförbrukning. Sune själv har inte förstått vad
normal är i det fallet, och då menar han att i dessa fall ska han själv kunna sätta ribban för vad
som är normal och inte normal.
Fastighetsenergi är också en sådan definition som är dåligt skriven säger Sune. Han själv skulle
helst ha det skrivet som ”den energi som fordras för att klara rumsklimaten” till exempel. För så
som det är skrivet idag så är det ett generellt begrepp och då finns det möjlighet för
misstolkningar.
BBR16 är halvfärdigt skrivet tycker Sune generellt. Det som han är missnöjd med är att
Boverket inte tar med branschen vid skrivandet av BBR och då vet man inte vilka problem som
finns i verkligheten, eftersom de som skriver BBR inte jobbar ute i fält. Detta ledder då till att
man lätt förlorar helhetsbilden.
Detta är bara en del av BBR som inte är genomtänkt, sedan finns det många andra konstigheter.
I stort sätt är Sune missnöjd med BBR16. Sune skulle själv vilja ha samma normer som finns i
Norge, där man delar varje del i byggnaden som en zon, så att man vid beräkningar endast ska
se till att varje zon med ett visst temperaturkrav ska klara sig. I det svenska paketet så ska man
slå ihop alla zoner och dessa ska klara sig tillsammans.
När vi talar om aktiv kyla i byggnader så säger Sune att enligt BBR16 så ska man öka
användningen med en faktor 3 vid energiberäkningen om den värms med annat än elvärme.
Detta innebär inte att det kommer att användas så mycket energi, men att det kravet finns i
BBR16 är en politisk fråga berättar han, då man belastar elnätet otroligt mycket i södra Europa
under sommaren. Problemet med elbelastningen har man inte i Sverige men är man med i EU
så får man anpassa sig efter det.
Här avrundas intervjun med mer ingående frågor om Toppseglet och jag börjar ställa frågor till
Sune. En direkt reflektion av honom är att det är en mindre variant av punkthus. När jag frågar
om fasaderna så säger han att det är bra gjort med placeringen av mindre fönster åt norr och
flera åt söder. Men eftersom huset är ställt lite snett med nordöst och sydväst så får man även
lite sol från norr. Men det är inte en direkt fördel att ha mycket glas åt söder, eftersom det blir
för varmt. Så länge man inte har någon form av kyla i lägenheterna så har det dock ingen
betydelse ur energisynpunkt säger Sune.
När det gäller fasaden mot Mälaren så hissar Sune arkitektens val av balkongerna, som kommer
att fungera som en del av solavskärmningen för att förhindra imma på fönstren. Men däremot
så kritiserar han fönstren i mitten som inte har något skydd. Sune säger att med ett U-värde på
fönstren som är understiger 1.2 W/m2 K, samt att man har en låg horisont och fasaden är
väldigt exponerad för himmelens strålning, så är det minst 5-10 dagar på hösten som man inte
kan se ut någonting på morgonen. Har man däremot ett fönster med U-värde på 0.8 W/m2 K ,
så handlar det om flera veckor med imma på fönstren. Detta kommer att leda till många
klagomål avslutar Sune.
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11 Resultat och diskussion
I denna del av arbetet kommer de olika resultaten som författaren har kommit fram till att
presenteras, en diskussion över samtliga resultat kommer även att föras här.

11.1 Allmänna reflektioner om BBR
Det man märker generellt här av de ändringar som har skett i kapitel 9 (BBR15) till (BBR16), är
att Boverket har varit inriktade på att detaljera och specificera de krav och allmänna råd, på ett
tydligare sätt för att öka förståelsen av de hos allmänheten.
Det som bör observeras här är att man i BBR16 inleder varje kapitel/avsnitt med en definitions
förteckning, där alla begrepp och termer förklaras. De har även försökt förknippa det med
verkligheten genom att ge konkreta exempel som är tagna ur vardagen, genom att till exempel
nämna handdukstorken.

11.1.2 Generella ändringar i Energihushållningskapitlet 9
Kraven har generellt skärpts jämfört med den gamla BBR15 exempelviss så märks detta genom
strängare krav på byggnader som är eluppvärmda. Detta betyder att kravet på den specifika
energianvändningen har förstärkts allmänt. Det som har ändrats och som kan nämnas här är att
vissa krav som hade tagits bort från BBR15 har återinförts i den nya BBR16.
De stora förändringarna ligger givetvis i införandet av den nya klimatzonen i norr. Vilket är ett
viktigt och klokt beslut av Boverket för att öka anpassningen av byggnader till klimatet och att
detta ska kunna ske på bästa möjliga sätt.
Kraven ovan betyder att det generellt kommer att användas mer isolering i de byggnader som
införs i framtiden, än vad som används idag. Detta krav kommer även att betydda att de som
låter bygga nya hus i framtiden, kommer att ta en extra kontroll på lufttätheten innan de
bygger.

11.1.3 Reflektioner över skillnaderna mellan (BBR15) och (BBR16)
De delarna i (BBR) som har ändrats och som har största betydelse är 9;2, 9;3, 9;4.
Största skillnaden ligger i att Sverige är indelat i 3 klimatzoner till skillnad från tidigare två.
Man delade klimatzon norr i två delar, vilket ledde till att det blev mer specificerade krav
beroende på klimatzonen. Nu har tillexempel Norrbottens län generösa krav jämfört med vad
den hade förut. Detta ser man om kravet på den specifika energianvändningen jämförs från
tidigare 130 (kWh/m2, år) till dagens 150 (kWh/m2, år).
Dessutom skiljer kravet på ungefär 20 % mellan Malmö och Kiruna vilket är förhållandevis
logiskt med tanke på klimatet som dessa städer befinner sig i. Det är dock främst kravet på den
icke eluppvärmda byggnaden som har ändrats för de nordligaste delarna.
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Här nedan ser man gränsdragningen mellan olika klimatzoner i Sverige. Observera linjen för
gränsdragningen mellan högra och vänstra bilden:

Figur 24. Sveriges karta. I figuren ovan illustreras skillnaden mellan den gamla och nya klimatzonindelningen.

Nu är det även hårdare krav på exempelvis kontorslokaler. Vi ser tydligt att kravet på lokaler
och bostäder har krympt allt mer. Kravet på klimatzon söder som inte har delats, har skärpts
med 10 T%/ , år&, från 110 T%/ , år) till 100 T%/ , år).

Det som har nämnts tidigare i rapporten är att den specifika energianvändningen inte tar
hänsyn till verksamhetsel, och därmed inte heller för belysning. Detta är en nackdel eftersom
den gynnar de som inte bryr sig om miljö och gynnar inte de miljö vänliga, som använder sig av
låg energi ljus som inte värmer upp omgivningen särskilt mycket. Detta är tydligen inget
problem alls för Boverket som förklarar att de som vill ha lampor som drar mycket energi får
även betala för det, när energiräkning kommer. ”Boverket bestämmer saker och specificerar inte
i människors beteende”. (Norrman, 2009)

Vi har även fått krav på installerad effekt för uppvärmning vilken är 10 / (Atemp).
Överstiger värdet detta så räknas byggnaden som eluppvärmda och måste då följa kraven för
eluppvärmda byggnader.
Krav för eluppvärmd byggnad fanns tidigare endast för en- och två bostadshus men nu har den
ersatts med ett generellt krav som gäller för alla bostäder.

Kravet ovan fås genom att man räknar skillnaden i temperatur, tillexempel -20 till +20 och
energi användningen i W för radiator, ventilation samt varm vatten mm. Summan divideras
sedan med den area som är avsedd att värmas till mer än 10 ˚C (Atemp). Överstiger värdet kravet
så innefattas byggnaden av kraven för eluppvärmda byggnader. Dessa krav är betydligt
strängare och infördes i och med BBR16.
Dessa krav kommer att prioritera andra energiformer än en el vilket inte ligger i Boverkets
bemyndigande, eftersom de inte kan dra jämförelser av miljö vänliga energityper. Tydligen så
har detta ingått av de krav som regeringen har ställt och som Boverket måste verkställa.
(Norrman, 2009)
Kravet för eluppvärmda byggnader innebär att mer värmeisolering behövs i byggnaderna om
de ska uppfylla kraven. Gör de inte det vid verifieringen och ägaren vägrar att tilläggisolera för
att uppfylla kraven, så är det inte alls omöjligt att byggnaden rivs ner. (Norrman, 2009)
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Det finns fortfarande ett alternativ krav för byggnader som har elvärme. För att få följa de
kraven måste byggnaden ha max Atemp på 100 m2. Det finns även undantag från den specifika
energi användningen för byggnader som har kulturhistorisk betydelse. Det undantaget fanns
inte i tidigare BBR. Detta betyder att liknande byggnader får ha högre energianvändning.
Har en byggnad ett annat uppvärmningssätt än elvärme så skall elektriska kylmaskiner
värderas med faktor 3. På grund av värme utgivningen som de åstadkommer.
Nu finns här även krav på lufttätheten som har återinförts i 9;21. Men dock utan gräns värde,
detta betyder att hänsyn skall tas och att man lägger mer tyngd på klimatskärmens lufttäthet
numera.
Att alla dessa krav som nämnts ovan gäller endast för Atemp, dvs. de delar i byggnaden som ska
värmas upp till mer än 10 ˚C, och därmed ingår inte garaget. Detta ser jag dock som ett problem
som BBR16 har eftersom folk kommer att kunna bygga garage av glas och inreda det, samtidigt
som de sätter många lampor där för att få ett behagligt klimat. Tydligen så är den risken liten
och innebär inte något problem alls enligt Boverket. (Norrman, 2009)
Allmänt kan sägas att BBR16 ställer högre krav på beräkningar och dimensionering redan i
tidiga skeden. När det gäller beräkningssidan så har en viktig och betydelsefull definition
införts, detta är DVUT. Reglerna när det gäller att klassa in byggnaden som eluppvärmda eller
inte, kan beräkningar av DVUT slå olika vid på lätta och tunga konstruktioner. (Rasmusson,
2009)
Det som märks av en beräkning som Rasmusson har gjort på en lätt respektive tung
byggnadskonstruktion, där samma indata har införts för transmission, ventilation och
temperatur, är att tunga konstruktioner har bättre lufttäthet men även större värmekapacitet,
vilket också kan intygas av erfarenheter. Enligt Rasmussons beräkning gick det åt mer energi
för att upprätthålla samma temperatur vid lättare konstruktioner än vid tunga konstruktioner.
Det kan vara av betydelse att nämna att båda husen ligger i Stockholm. Beräkningen gjordes
under ett seminarium som heter StruSoft energidagar och hölls den 2009-04-28 i Elite Palace
hotell i Stockholm, för ytterligare information kan man kontakta Leif Holmstrand,
marknadschef vid Strusoft.
Att resultatet blev så här, har med definitionen av DVUT att göra, eftersom den gynnar
konstruktioner med lång tidskonstant som betongbyggnader tillexempel.
Slutsatsen av detta kan vara följande:
 Om man av ekonomiska skäl dimensionerar ”snålt” och enbart använder el, så
kan det vara extra kallt inomhus några dagar om året
 Byggnader med lätta konstruktioner, måste kompletteras med värmekälla.
 Byggnader med tunga konstruktioner, kan klara sig utan någon aktiv värmekälla
men det kan vara riskabelt
Generellt kan sägas att alla delar som behandlar elanvändningen har blivit strängare och
därmed tuffare att uppfylla. Detta kan dock komma att bli enklare om man ändrar dagens
byggnadssätt eller kommer på bra funktionsmässiga lösningar för att förhindra köldbryggor
och förstärka lufttätheten inomhus. Detta leder till mindre energianvändning eftersom
värmeförlusten genom luftläckaget och genom ledning minskar. (Rasmusson, 2009)
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11.1.4 Författarens reflektioner över samtliga synpunkter och förslag för eventuella
redigeringar av energikravet i BBR 16
Den nya klimatzonsindelningen i BBR16 innebär i praktiken ingen större skillnad för de som
bor i södra Sverige och omfattas av klimatzon tre, eftersom den nya indelningen har skett i
mittersta och norra Sverige. Även om man skulle försöka dela in Sverige i ett flertal klimatzoner
så kommer man ändå inte runt problemet med att lokalklimatet för orten har en betydande
påverkan på energianvändningen för uppvärmningsbehovet. Därför anses här att kravet borde
utgå från ortens årsmedeltemperatur eller gradtimmar, även om författaren anser att vinden
och solinstrålningen för de olika orterna även inverkar. I figuren nedan visas den totala
solinstrålningen för de olika breddgraderna i landet.

Figur 25. Klimatkarta som illustrerar värdet för globalstrålning. (SMHI, 1961- 1990)

Att författaren anser att även ortens klimat bör beaktas vid benämningen av energikravet har
att göra med att Sverige är ett mycket avlångt land, och har en stor varierande temperatur
mellan de olika orterna i landet.
En annan ståndpunkt som har betydelse i sammanhanget är att kravet för energianvändningen
i bostäder borde anges som total köpt energi istället för dagens BBR krav som inte tar hänsyn
till verksamhetsel och därmed inte heller för belysning. Detta kommer i praktiken att innebära
vissa problem vid mätningar av energianvändningen, eftersom många hushåll saknar mätare
för att urskilja just hushållselen från fastighetselen.
En viktig faktor som har legat till bakgrund för iden att slå ihop all energianvändning i ett hus
och ange kravet i förhållande till det är att många hushåll använder värme för uppvärmning
och/eller tappvarmvatten, dvs. att man har olika avseende med användningen av elen,
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detta skapar i praktiken stora gränsdragningsproblem, och värdet blir inte direkt jämförbart
med energi kravet enligt BBR.
Här måste dock nämnas att människors beteende och tekniken har en del inverkan på den
totala energianvändningen i ett bostadshus, och att urskilja på dessa två så som BBR förskriver
innebär en grov förenklig och hänsynslöshet, mot hur kravet i äntligen borde anges. Ett krav
som tar hänsyn till människors beteende och vana bör anges som energianvändning per person
exempelvis, på så sätt täcker man de riktiga posterna för den totala energianvändningen i ett
bostadshus. Detta istället för kravet som dagens BBR anger per golvarea då detta krav
missgynnar de som bor ytsnålt och är miljömedvetna och vill spara på hushållselen men även
jordens resurser generellt. För att få en större inblick i detta ämne se tidigare avsnitt som
behandlar skillnaderna mellan (BBR15) och (BBR16).
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11.2 Slutsatser och diskussion om passiva hus/lågenergihus
Byggandet av passiva hus eller lågenergihus är svårt, eftersom tekniken är väldigt modern och
därför saknas erfarenhet i Sverige inom detta område. Men det som generellt kan sägas är att
vid byggande av liknande hus kommer extra hårda krav att ställas vid uppförandet och därför
fordras det större arbetsinsats redan från början. Följande är viktigt att tänka på när det gäller
lufttätheten:
•

De inblandade aktörerna som konstruktör och arkitekt måste ta lufttäthetsfrågan
på allvar under byggprocessen.

•

Information om luftläckage och dess konsekvenser på det färdiga bygget, måste
kommuniceras till alla inblandade, alltifrån byggherren till byggnadsarbetarna.

Det som kan vara av betydelse att nämna är att problemen med lufttäthet gäller generellt för
alla byggnader, men att de uppmärksammas mer i samband med passiva hus. Det finns dock
inga hus som är helt lufttäta, bara mer eller mindre otäta.
För att man ska ta an dessa frågor så är den enda som kan göra något i projekten byggherren,
eftersom det är han som har högsta ställningen. Om han inte känner till dessa problem, som
bristande lufttäthet kan orsaka, så kommer han heller inte att göra något åt dem. Därför måste
han informeras på ett smart och välbearbetad sätt. Det som bör nämnas är att det är svårt att
ange var gränsen för ”bra” lufttäthet går, eftersom det är en flytande gräns där risken för olika
problem successivt ökar med försämrad lufttäthet.
En möjlig presentation av konsekvenserna på grund av bristande lufttäthet skulle kunna vara
enligt nedan:
 Energi konsekvenser
•

En ökad energianvändning för hela bostaden, vilket innebär en allt högre
summa att betala varje månad i form av energi. De största energiförlusterna
sker genom transmission och ventilationsförluster. Detta ökar
uppvärmningsbehovet för huset totalt sätt.

 Komfortproblem
•

Problem som kan uppstå i huset är att boende känner obehag i bostäder på
grund av kalla golv och drag men även kallras. Det kan även förekomma att
vissa delar i huset har lokalt lägre temperatur.

 Fuktrisker
•

Det kan uppstå skador i huset på grund av mögelframväxt med mera. Detta på
grund av fuktkonvektion, att huset inte har tillräckligt med luftomsättning
eller att luften har en högrelativfuktighet.

 Luftkvalitet påverkas
•

Ventilationssystemen i passiva hus kan liknas som hjärtat hos människan.
Huset är starkt beroende av väl fungerande ventilationssystem. Skulle det
hända något så att ventilationssystemet inte fungerar korrekt, så kan
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luftkvaliteten i huset starkt försämras. Detta leder i sin tur till spridning av
oönskade partiklar och gaser.
Det som är svårt att hantera är att varje projekt är en utmaning eftersom inget projekt den andra
likt. Därför kan man i princip inte säga att man alltid ska bygga på ett särskilt sätt. Detta öppnar
möjligheter för ett flertal tekniska lösningar som kan vara användbara vid de olika projekt som
man ställs för.

11.2.1 Passivhus är en bra lösning men inte den enda
Praktiska erfarenheter från Ömans exempel visar att man inte alltid behöver använda sig av
passivhus konceptet för att ha låg energianvändning i huset.
Det han föreskriver av sina egna erfarenheter är att man ska använda tungt byggnadsmaterial
som betong. Men att det även ska kompletteras med andra tekniska system och lösningar som
bergvärmepump för att hela konceptet ska fungera väl.
För att hålla energianvändningen så låg som möjligt så måste de boende kunna hantera sina
vanor för energianvändningen på ett klokt sätt, som tillexempel genom att använda
lågenergilampor.
Det gäller även att göra kloka val vid byggandet av husen som att man tillexempel ska använda
sig av fönster med lågt U-värde. Fönster med glasningens U-värde kring 1,0 W/m2 ºC eller
lägre rekommenderas.
För att få en betydlig minskning av det aktiva uppvärmningsbehovet, fordras det att de boende
har tolerans mot varierande innertemperatur. Accepterar de boende något lägre
innertemperatur kalla vintermorgonar så kan detta leda till en minskning av den aktiva
uppvärmningen.
Det som Öman möjliggör med sitt koncept är att de olika rummen förmodligen kommer att
kunna vara mer öppna vilket ökar vistelsezonen. Detta binder ihop alla rum i husen med
varandra genom en öppen planlösning. Öman visar genom sina erfarenheter att man kan ha
betydligt färre radiatorer än normalt. Detta ökar valmöjligheten och friheten för boendet att
möblera men även att utforma huset fritt i större utsträckning.
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11.2.2 Jämförelse och diskussion mellan fjärrvärme och el
Det moderna samhällets beroende av energi är starkt, energin används idag av de flesta
invånarna i landet, då den behövs för uppvärmning och belysning m m. Det är ett antal faktorer
som påverkar invånarens konsumtion i dagens samhälle. Dessa faktorer kan vara alltifrån
teknikutveckling till styrmedel som används inom energi- och miljöpolitiken. I Sverige använde
bostäder och service sektorn 36 % av den totala energianvändningen, 61 % av dessa användes
för uppvärmning och varmvatten. Denna siffra har ökat senaste åren på grund av
utomhustemperaturen då den exempelvis var ca 14 % högre år 2008 än ett normalår.
Användningen av el ökade i Sverige i genomsitt med ca 5 % per år mellan åren 1970 och 1987.
Detta har sin grund i det som nämndes tidigare i rapporten med befolkningsändringar och
utomhustemperaturen. År 2008 motsvarade den totala elanvändningen inom sektorn bostäder
och service ca 39 % av den totala elanvändningen i Sverige som uppgick till 141 TWh.
Sverige ligger på topp fem listan i världen när det gäller elanvändningen per invånare. Detta
förklaras med bland annat ett kallt klimat, hög användning av el värme samt låga elpriser.
I de nordiska länderna baseras elproduktionen på bland annat vattenkraft där Norge
producerar 98 % av elproduktionen med hjälp av vattenkraft. Kärnkraft är också en
konkurerande post när det gäller elproduktionen där Finland baserar 30 % av sin elproduktion
på kärnkraft. Sverige har en mer uppdelad elproduktion där största delen baseras på
vattenkraft och kärnkraft.
I Sverige är marknaden för fjärrvärme utbredd då den har funnits sedan tidigt på 1950 talet. En
del av syftet med fjärrvärmenätet är försörjning av fjärrvärme för bostäder men även för att
tillgängliggöra värme för uppvärmning och tappvarmvatten.
Som tidigare nämndes i rapporten är uppvärmningsformen med fjärrvärme vanligast för
flerbostadshus, detta kan förklaras med att 245 av 290 kommuner har denna
uppvärmningsform i centralorten.
Vid utbyggnaden av fjärrvärmet i mitten av förra seklet så ansågs fjärrvärmet som ett alternativ
att ytterligare öka elproduktionen i Sverige, då den kan utgöra ett värme underlag för
kraftvärme.
Den största expansionen av fjärrvärmen skedde mellan åren 1975-1985, på grund av sin
bränsleflexibilitet som kunde ersätta oljan och på så sätt täcka den stora energibristen för
värmebehovet som skede efter oljekrisen under samma period.
Den radikala förändringen som skedde under denna period var utbyggnaden av kärnkraften
som ledde till att fjärrvärmen i Sverige utvecklades mer åt att bli nettoanvändare av el istället
för nettoproducent av el. Det som kan vara av betydelse att nämna är att i andra länder så
använder de fjärrvärme till främst elproduktion.
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Diagram 6. Användning av fjärrvärme 1970–2008. (Energimyndigheten, 2009)

En viktig orsak till att fjärrvärmen har kunnat konkurera i dagens energimarknad är att
förlusterna i fjärrvärmenätet har sjunkit från 20 % under 1980- talet till att bli ca 12 % år 2008,
vilket kan ses i diagram 6 ovan.
En annan orsak till att fjärrvärmen har kunnat etableras så starkt är de statliga stöden som ges
för exempelvis för utbyggnad av fjärrvärmen samt anslutningen av enskilda hus till befintliga
fjärrvärmenätet.
Som nämndes ovan ger fjärrvärmen stort försprång gentemot andra konkurrenter, därför är det
logisk att tänka sig att inte blanda in politiken i energi branschen eller åtminstone minska den
styrande rollen som politiken har när det gäller kundens möjligheter vid val av energiform.
I ett annat fall kan man även tänka sig att ge liknande form av stöd till de som vill använda sig
av biobränslen och- eller berg-, sjö- eller jordvärmepump.
Sammanfattningsvis kan nämnas att el är en viktig faktor för all uppvärmning i landet, bl.a. så
kräver fjärrvärmedistribution el både i leverantörsled och i kundens hus.
Med tanke på de risker som är förknippade med Sveriges viktigaste källor för elproduktion som
är vattenkraft och kärnkraft bör exempelviss fjärrvärmet byggas ut.
För att vattenkraften ska fungera väll så krävs det att vattenmagasinen har tillräckligt med
vatten, och råkar det att snön eller regnet kommer i fel ställe av landet så kan denna källa för
elproduktionen slås ut. När det gäller kärnkraften så finns det ännu mer risker som är
förknippade med den typen av elproduktion då den är beroende av tillgänglighet. Med tanke
på dagens säkerhets krav på kärnkraftverken så kan den källan till elproduktionen snabbt slås
ut om något fel uppstår,
De två viktigaste produktionskällorna i Sverige, vattenkraft och kärnkraft, är förknippade med
olika typer av risker. Vattenkraften begränsas av tillrinning och fyllnadsgrad i
vattenmagasinen, medan kärnkraften är beroende av tillgänglighet. Hårda säkerhetsföreskrifter
för kärnkraftverken gör att om ett fel uppstår i en reaktor kan det vara nödvändigt att stänga
övriga anläggningar av samma typ för kontroller. Av diagram 17 vissas de olika anledningarna
till el avbrott i landet.
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Diagram 7. Orsakerna till elavbrott i Sverige under
2007. (Energimyndigheten, 2009)

Kortfattade synpunkter om Fjärrvärme och el:
•

El- avbrott när elen behövs som mest pga. av dåligt planerad
kärnkraftmodernisering.

•

El- priset hamnade på 13;80 kronor per kilowattimme på den nordiska
elbörsen Nordpol, vilket är rekord högpris (2009-2010).

•

Elproducenterna får en enorm förmögenhet pågrund av avregleringen av elmarknaden. El- producenterna borde ha ett försörjningsansvar så att de sköter
sitt jobb.

•

Den här vintern 2009-2010 var Sverige tvungen att importera el dygnet runt
vissa dagar, då förutsättningar för vattenkraften försämrades och kärnkraften
kördes med rejäl reduktion.

•

Med mer energieffektiviserade hus med god värmeisolering och mindre total
energianvändning, så kommer inte fjärrvärmet att kunna konkurera
ekonomisk i längden.

88

11.3 Redovisning av resultaten från handberäkningar och VIP+
I detta avsnitt av arbetet presenteras resultatet av energianvändningen enligt
simuleringsprogrammen men även enligt handberäkningarna. Sedan presenteras några av de
faktorerna som har störst betydelse för byggnadens energibehov.

11.3.1 Handberäkningar
Resultatet av årsenergibehovet som är framtaget med handberäkningar visar att huset uppfyller
de angivna kraven enligt BBR16, som anger maxvärden i klimat zon 3 för energianvändningen
till 110 T%/ . Nedan presenteras dessa resultat specificerade efter beräkningsmetod.
Frånluftsvärmepump
När en frånluftsvärmepump installerades i huset så ändrades resultatet av årsenergibehovet
markant, jämfört med när det inte fanns någon installerad. Där visar resultaten att huset
uppfyller de angivna kraven enligt BBR16 som anger max värden i klimat zon 3 för
energianvändningen till 110 T%/ .
Vid de handberäkningar som utfördes tidigare i rapporten har årsenergibehovet erhållits till
83 T%/. Vilket är 27 T%/ under gränsvärdet för klimat zon 3.
FTX- system

Vid användningen av en från- och tilluftsvärmeväxlare i huset så ändrades resultatet av
årsenergibehovet betydligt. Där visar resultaten att huset uppfyller de angivna kraven enligt
BBR16 som anger maxvärden i klimat zon 3 för energianvändningen till 110 T%/.

Vid de handberäkningar som utfördes tidigare i rapporten har årsenergibehovet erhållits till
74 T%/. Vilket är 36 T%/ under gränsvärdet för klimat zon 3.
Sammanställning av handberäkningar:

Här nedan görs en sammanställning av resultaten ovan. Detta görs för att tydlig göra resultaten
men även för att göra de jämförbara mot dator beräkningen som följer senare i rapporten.
Presentationen sker i tabellform enligt nedan:
Värmeåtervinning
Ingen
Frånluftsvärmepump
Värmeväxling (FTX)

Resultatet
131 T%/
83 T%/
74 T%/

Krav enligt BR16 zon 3
110 T%/
110 T%/
110 T%/

Diagram 1 1. Jämförelse av handberäkningar. I samtliga fall avses all köpt energi exklusive hushållsel, vilket
möjliggör en direkt jämförelse med kravet i BBR. Resultatet med frånluftsvärmepump är ett förenklat exempel
med en antagen drifttid för värmepumpen (längre drifttid skulle t ex ge en större besparing).

I tabellen ovan presenteras resultaten från de olika handberäkningarna. Resultaten är anknutna
till olika alternativ för värmeåtervinning.
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För att få en större förstålelse av hur de olika alternativen för värmeåtervinning påverkar
energianvändningen i huset, har ett diagram med dessa värden gjorts, diagrammet presenteras
nedan:
140
120

kWh/m2

100
80

74 kWh/m2
83 kWh/m2

60

131 kWh/m2
40
20
0
Ingen

Frånluftsvärmepump

FTX- system

Diagram 8. Ventilationslösningar. Diagrammet ovan redovisar hur de olika alternativ för värmeåtervinning
påverkar energianvändningen i huset. Maxvärden för energianvändningen i klimatzon 3 är 110 kWh/m2.

Det man ser tydligt i diagrammet är hur energibehovet ändras i huset beroende på val av olika
alternativ för värmeåtervinning. Genom att installera en frånluftsvärmepump i huset så
minskar energianvändningen med 48 T%/ , jämfört med om man inte gör något alls. Men
om man däremot skulle installera en FTX så kommer energibehovet att minska med 57 T%/
 . Det man får tänka på är att det här motsvarar exempel på möjliga resultat, men det verkliga
utfallet beror på många faktorer. Om exempelvis drifttiden för värmepumpen blir betydligt
lägre än antagna 4500 h/år så blir besparingen med frånluftsvärmepump större än med FTX.

11.3.2 VIP+ beräkningar
Under detta avsnitt presenteras resultaten som är utförda med simuleringsprogrammet VIP+.
Beräkningar med VIP+ har gjort två gånger, där den första gången gjordes på det verkliga huset
som är jämförbart med resultaten ovan.
Medan för den andra gången ökades fönster aren med 50 %. Detta har gjorts för att konstatera
hur fönster andelen i huset påverkar energianvändningen totalt.

Frånluftsvärmepump
Vid beräkningen med en frånluftsvärmepump installerad i huset har resultatet av
årsenergibehovet visat att huset uppfyller de angivna kraven enligt BBR16 som anger max
värden i klimat zon 3 för energianvändningen till 110 T%/ .
Vid de VIP+ beräkningar som utfördes tidigare i rapporten har årsenergibehovet fåtts till
80 T%/. Vilket är 30 T%/ under gränsvärdet för klimatzon 3.
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Sammanställning av VIP+ beräkningar:
Nedan presenteras en sammanställning av resultaten som utfördes tidigare, i tabell form. Detta
görs för att tydliggöra resultaten men även för att göra de jämförbara mot handberäkningarna
ovan.
Ventilations system
Från – och tilluftsvärmepump

Resultatet
80 T%/

Krav enligt BR16 zon 3
110 T%/

Tabell 20. VIP+ resultat verkliga huset. I tabellen ovan presenteras resultaten från de olika VIP+ beräkningar.
Resultaten är anknutna till typ av ventilationssystem.

I tabellen ovan ser man att det skiljer 30 kWh/m mellan den energianvändningen som är
framtagen med hjälp av VIP+ och kravet enligt BBR16. Generellt så gäller, att
frånluftsvärmepumpen kan spara mer än en FTX- system exempelviss, men detta beror på
många faktorer, mer om det senare i rapporten.

Resultatet av energianvändningen för huset med ökad andel fönsterarea:
Nedan presenteras olika resultat beroende på det använda ventilationssystemet vid
beräkningar. Resultatet kommer att redovisas i två delar där den ena delen avser
energianvändningen med frånluftsvärmepump installerad och den andra avser en från- och
tilluftsvärmeväxlare installerad.
Frånluftsvärmepump
Vid beräkningen med en frånluftsvärmepump installerad i huset, så har resultatet av
energianvändningen visat att huset uppfyller de angivna kraven enligt BBR16 som anger
maxvärden i klimatzon 3 för energianvändningen till 110 T%/ .
Vid de VIP+ beräkningar som utfördes tidigare i rapporten har energianvändningen erhållits
till 82 T%/. Vilket är ca 30 T%/ under gränsvärdet för klimatzon 3.

Sammanställning av VIP+ beräkningar:
Nedan presenteras en sammanställning av resultaten som utfördes tidigare, i tabellform. Detta
görs för att tydliggöra resultaten men även för att göra de jämförbara mot VIP+ beräkningarna
ovan.
Ventilations system
Från och tillufts värmepump

Resultatet
82 T%/

Krav enligt BR16 zon 3
110 T%/

Tabell 21. Huset med ökad fönsterarea. I tabellen ovan presenteras resultaten från de olika VIP+ beräkningar.
Resultaten är anknutna till olika typer av ventilationssystem.

Det man märker av det här resultatet är att energianvändningen har ökat, jämfört med avsnittet
före där vi hade mindre fönster i huset. Detta är dock ganska logiskt eftersom man vet av
erfarenhet att ju fler fönster man har i ett hus ju mer ökar energianvändningen, mer om det
senare i rapporten.
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11.3.3 Jämförelse av handberäkningar mot datorberäkningar för verkliga huset

De resultat som redovisades tidigare i rapporten visar att huset kommer att klara de nya kraven
enligt BBR16 med god marginal. Handberäkningen har större trovärdighet jämfört med VIP+
då man kan kontrollera hela beräkningsgången.
Nedan görs en jämförelse och presentation av handberäkningsresultaten mot VIP+ resultaten i
tabellform:
Ventilations system
Frånluftsvärmepump
FTX- system

Handberäkningar
83 T%/
74 T%/

VIP+ beräkningar
80 T%/

Tabell 22. Handberäkningar mot VIP+. I tabellen ovan presenteras en jämförelse av handberäkningar mot VIP+
beräkningar. Vid installationen av frånluftsvärmepump hålls energianvändningen under de angivna kraven.
Även handberäkningar med FTX- systemet klarar kraven gott och väl. Mer om det senare i rapporten.

Det som syns i tabellen ovan är att vid installation av frånluftsvärmepump stämmer resultaten
väl överens med varandra. Att det skiljer några procent mellan båda beräkningarna är vanligt,
då det är en del faktorer i VIP+ som kan ha påverkat detta.
Men det som däremot inte är så önskevärt, är att resultaten av energianvändningen med FTX –
system har varit alltför höga i VIP+. Vilket i största sannolikhet inte är trovärdigt, därför har
författaren valt att inte presentera dessa i rapporten.
Problemet med VIP+ kan bero på en del faktorer som ovana av programmet. Men även att
programmet inkluderar vissa faktorer som inte syns på ytan och som kan glömmas av oerfarna
användare, detta kan ha påverkat resultaten.
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11.3.4 Jämförelse av VIP+ beräkningar för det verkliga huset mot huset med ökad
fönsterarea
De resultat som redovisas nedan i rapproten visar att huset kommer att klara de nya kraven
enligt BBR16 med god marginal.

Nedan görs en jämförelse av handberäkningsresultaten mot VIP+ resultaten i tabellform:
Ventilations system
Frånluftsvärmepump

VIP+ beräkningar verkliga
huset
80 T%/

VIP+ beräkningar huset med
50% ökad fönsterarea
82 T%/

Tabell 23. Jämförelse av VIP+ beräkningar. I tabellen ovan presenteras en jämförelse av VIP+ beräkningar. Den
ena beräkningen avser den verkliga mängden fönster i huset med den andra avser en ökning med 50 %. Vid
installationen av frånluftsvärmepump hålls energianvändningen under de angivna kraven.

Det som syns i tabellen ovan är att den totala energianvändningen ökar vid tillämpningen av
frånluftsvärmepump med 2 T%/ . Att det endast skiljer så lite mellan båda beräkningarna
är vanligt, då det är relativ bra fönster som används i huset, fönstren har ett U- värdet på
1,1 /  . Detta fönster är bland de bästa på marknaden. En annan orsak kan vara att de
mesta energiförlusterna sker genom ventilation, se nedan i rapporten.

11.4 Byggnadens ventilationssystem
Byggnadens ventilationssystem är den största påverkande faktorn för byggnadens energibehov.
Detta kan man se i tabellen nedan som redovisar de totala värmeförlusterna för byggnaden:

Specifika värmeförluster för Toppseglet fördelade enligt nedan:
Värmeförlust
Transmission
Mekanisk vent.
Luftläckning (0.05 oms/h)

Specifikförlust W/˚C
615
1020
56

Andel
37 %
60 %
3%

Tabell 24. Totala specifika värmeförluster. I tabellen ovan redovisas de specifika värmeförlusterna för Toppseglet
fördelade på transmission, mekanisk ventilation och luftläckning. Värden som används ovan har beräknats
tidigare i rapporten.

Av denna tabell dras slutsatsen att det är ventilationsförlusterna som dominerar. Vilket ger
goda förutsättningar för besparing genom användningen av frånluftsvärmepump eller FTXsystem enligt tidigare. Att det är just ventilationsförlusterna som dominerar beror först och
främst på husets utformning vilken är som ett punkthus, men även för att luftomsättning är
stort 0.5 #/!  .
Därför har simuleringen gjort för återvinning av ventilationsluften. Detta kan ske på två sätt
antigen genom installation av frånluftsvärmepump eller från- och tilluftsvärmeväxlare. Båda
systemen går ut på samma sak, nämligen att återvinna värmen från uteluftsflödet.

93

tyd
Till höger syns ett diagram över totala specifika förluster för byggnaden, detta för att tydliggöra
ventilationsförlusterna.
Vid simuleringen med FTXFTX system har en
roterande värmeväxlare antagits.
antagits Detta på grund
av dess höga verkningsgrad
grad som
s
uppgår till 85%.
Nackdelen med denna sort av värmeväxlare är att
3%
den drar mycket el (elförbrukningen
elförbrukningen är mycket låg
i förhållande till värmebesparingen
besparingen dock) men
även att lukt problem kan uppstå. En annan
Transmission
37%
nackdel med FTX- systemen är att det krävs extra
Mekanisk vent
kanaler som leder tillbaka ventilationen.
ventilationen Detta
60%
Luftläckning
innebär även installation av en extra fläkt vilket
innebär att elanvändningen för att driva fläkten
fördubblas. Dock så är den
en extra elanvändningen
el
liten i jämförelse med den stora energibesparingen
Diagram 9. Specifika värmeförluster. I diagrammet
från värmen.
redovisas
totala
specifika
förlusterna
för
byggnaden. Den största posten ovan står de
mekaniska ventilationerna för.
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11.4 Termografering
Den utförda termograferingen i detta arbete syftar endast till att visa möjligheten för
undersökning av köldbryggor genom denna metod.
Det man kan se av denna enkla studie som är gjord tidigare i arbetet är att vissa ställen i
byggnaden borde ses över mer. Som exempel kan man ta fönsterkarmen som visar ett större
energiflöde än självaste fönstren eller yttervägen.

Figur 26. Värme läckning genom fönsterkarmen. Figuren ovan visar fasaden mot NO (Gata). Färgskalan i bilden
kan användas för att uppskatta temperaturen.

Termografering visar temperaturen över fönsterpartierna. Det man ser i bilden ovan är hur
värmen läcker ut från fönsterkarmen. Det som kan vara av betydelse att nämna är att fönstren
har ett relativt lågt U- värde (fönstren är en standard lösning för JM).
Det som man skulle kunna forska mer på är om ytterkarmen på fönstren kan förbättras eller om
den redan är den bästa i marknaden.
Detta var endast ett exempel från denna del av arbetet, eftersom termograferings området är ett
stort forskningsområde så skulle det krävas ett helt arbete om just detta.
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11.5 Författarens diskussion och sammanställningar av samtliga
intervjuer
Genom att studera samtliga fyra intervjuer ovan får man en relativt bra uppfattning och
förstålelse av vad alla involverade parter i ett projekt tänker och gör.
Dessa intervjuer har haft en stor och viktig betydelse i detta arbete, inte minst för att reda ut vad
varje person har för roll, men även för hur de uppfattar sina kollegors roll och ansvar. Trots de
framsteg som har gjorts med BBR16, har de intervjuade påpekat de brister som finns i
regelverket men också kommit med förslag på hur framtida förbättringar av BBR gällande
kommande byggmaterial, ventilationssystem, köldbryggor, passivhus och täthet kan göras.
Nedan syns författarens sammanfattning av resultatet från samtliga intervjuer:

•

Byggföretagen har senaste tiden satsat på att minska energianvändningen i byggnader.
De försöker även vara ett steg före normkraven. Detta gör de genom införandet av egna
interna krav som är betydligt hårdare än de angivna kraven för energiförbrukningen i
BBR. För att hålla kravet under dessa värden har man tillexempel låtit använda
lågenergifönster med ett U- värde som inte överskrider 1.1 W/m2 K.

•

De tillfrågade har olika åsikter angående vilken typ av ventilationssystem som skulle
vara mest lämpligt att använda i flerbostadshusen. Där menar vissa att
frånluftsvärmepump kompletterad med fjärrvärme är bäst medan andra anser att FTX
skulle vara mer lönsamt att införa, särskilt om man kunde ha egna kanaldragningar för
varje enskild lägenhet.

•

När det gäller köldbryggor och mängden använd isolering i byggnader idag, så finns
det skilda åsikter om detta. Visa tror att det redan används tillräckligt med isolering
idag, medan andra anser att den används på fel ställen. Det som märks tydligt här är att
det behövs mer information och utbildning om syftet och betydelsen av isolering.

•

Tätheten i byggnader är något viktigt och något som kan ha avgörande betydelse för
byggnadens energiprestanda. Detta är alla överens om, men de är även överens om att
täthetsfrågan inte brukar ha stor betydelse för byggarbetarna som utför arbetet på plats.
Vilket betyder att mer utbildning skulle behövas för att belysa detta på självaste
byggplasten.

•

Det mest använda byggmaterialet idag är betong vilket även verkar vara favoritmaterial
för de flesta deltagarna, särskild om den är av prefabricerade element. Detta pga. flera
orsaker men inte minst för dess värmelagrings förmåga och smidigheten vid tätningen
av byggnadshöljet.

•

Alla är överens om att BBR inte lyckas nå ut med sina krav till alla. En orsak för detta är
att kraven är så pass dåligt skrivna att man får problem vid tolkning av dessa, vilket
skapar problem för ens arbete. Att boverket inte lyckas framföra sina krav kan bero på
att de inte inkluderar branschen med i deras möten eller att de helt enkelt inte har
tillräcklig kontakt med marknaden.

•

DVUT i BBR16 är ännu ett exempel på BBR: s misslyckande, det är en mindre
genomtänkt definition, eftersom man i BBR16 anger krav på tidskonstant och någon
sådant konstant existerar inte i verkligheten.
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•

Nya tekniska lösningar, detta är vad alla kräver som en lösning för problemet med den
höga energianvändningen idag. Att utveckla nya tekniska lösningar skulle spara stora
mängder energi.

•

Roller och samspel är definitivt ett problem i branschen. Detta kan lätt tydas av samtliga
intervjuer, då samtliga intervjuade personer tror att det är den andras ansvar att granska
och beräkna en viss del. Detta skapar ett enormt missförstånd i hela byggprocessen och
kan leda till stora konsekvenser om den inte reds ut snabbt.

•

Byggnadsformen dvs. utseendemässigt, kommer att se nästan lika ut i hela Sverige i och
med införandet av den nya klimatzonsindelningen. Eftersom den ger mer anpassad
energianvändning efter klimatorten. Men att de kommer att se ut på ungefär samma sätt
som de befintliga husen idag. Kanske med lite mindre fönsterandel om inte
fönsterindustrin hinner utveckla bättre anpassade fönster.

•

Skärpningen av energikraven i BBR kommer bland annat att innebära att man kommer
att bygga med lägre rumshöjder. Detta eftersom ju högre nivå man har i rummet ju
mindre area blir det jämfört med omslutningsarea. Det kan sägas att det sämsta
alternativet formmässigt är ett fristående småhus medan det bästa är punkthus.

•

De hårda kraven på energianvändningen som finns idag har beslutats på en politisk
nivå, eftersom Sverige är med i EU. Men även för att Sverige vill minska
energiberoendet från andra länder som Ryssland t ex, det finns dock även andra motiv
bakom det. Detta innebär dock inte att miljö- och klimatintressen inte finns med i
grunden för energifrågan i helhet.
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11.6 Diskussion
Som de flesta redan vet så ligger energi- och klimatfrågorna högt på den politiska
dagordningen, detta för att energifrågorna berör alla. Eftersom man är omringad av energi i
huset och på jobbet, så är det inte helt ologisk att allmänheten även blir intresserade av ämnet.
Just intresse borde byggföretagen ha mer av, de ska klara kraven om energihushållning i BBR
med god marginal och inte precis på gränsen. Jag tycker att byggföretagen borde se långsiktigt,
det vill säga att man granskar driftkostnaderna och inte endast byggkostnaden. Detta kommer
dock att förändras i och med BBR:s nya krav på energihushållning i bostäder, som kommer att
upplösa skillnaden mellan försäljnings- och förvaltningsbyggherre.
Att byggföretagen kan bygga ännu mer energisnåla hus är det ingen tvekan om, men då måste
vi som brukare ställa höga krav på dem. I och med detta så tror jag att energifrågorna kommer
att få ännu större betydelse i framtiden särskilt för att byggföretagen kommer att tillämpa det
som en sorts reklam för deras byggnader.
Att det är många idag som säger, att energikraven som ställs av BBR är för höga, håller jag dock
inte med om. Eftersom det är redan visat i rapporten att det går att klara av
energihushållningskravet, så länge man gör kloka val, genom tillexempel att isolera väl och
använda sig av smarta - och väl passande energilösningar. Detta borde nog diskuteras redan
vid tidigare skeden i projekteringsgången.
Jag har tidigare i rapporten visat att det möjligt att få ner energibehovet i ett punkthus, genom
användningen av värmepump eller värmeväxlare. Det förnuftigaste borde vara att man
utformar byggnaden så energieffektivt som möjligt redan från början. På så sätt slipper man allt
besvär som man kan uppkomma om man tvingas utföra nödvändiga åtgärder i efterhand.
När det gäller miljö- och klimatfrågor så måste här nämnas att folk i större utsträckning har
blivit allt miljövänligare. Allmänheten har idag mer kunskaper om klimatproblemen, och man
kan konstaterat att miljöfrågan är något som berör alla. Denna trend tvingar byggföretagen att
energieffektivisera sina bostäder, eftersom energisnåla hus efterfrågas allt mer.

98

12 Slutsatser
Det som kan konstateras av studien är att energibehovet för huset kommer att bli för stort
jämfört med de angivna kraven enligt BBR16, såvida man inte installerar en
frånluftsvärmepump eller ett FTX- system. Sätter man inte in någon liknande lösning så
kommer husen troligen inte alls klara kraven eller klarar kraven med liten marginal, om man
uppför de som de är projekterade idag, dock enligt de nya direktiven. Det som talar till fördel
för huset är att väggarna och taket är väl isolerade men även att fönstren håller hög kvalité ur
energisynpunkt. Det som absolut inte får glömmas här är köldbryggornas minimala påverkan
på energianvändningen, då man har försök minimera dessa.
Det är många faktorer som påverkar energianvändningen för en byggnad, största posten utgörs
av uppvärmningsbehovet. Där förutom återvinningssystemen på ventilation utgör fönster,
köldbryggor och lufttäthet stor inverkan. Olika hjälpmedel som används som verktyg för att
identifiera dessa problem är provtryckningen av huset och värmekamera. Med hjälp av
föregående nämnda metoder minskas risken för fel redan i ett tidigt skede.
BBR 16 med dess nya krav i kap 9 kommer att få betydande påverkan vid uppförandet av nya
byggnader i framtiden. Därför kommer frågan om energihushållningen att få större betydelse
redan vid ett tidigt stadium av projekteringen. Vilket leder till att samspelet mellan de olika
aktörerna i byggnadsbranschen måste stärkas för att undvika eventuella missförstånd.
Det som menas med samspel är att varje aktör bör veta vilka moment som ingår i dess arbete
och vilka ansvar han/hon har gentemot beställaren.

12.1 Felkällor
Det som absolut måste nämnas här är när huset byggdes upp som modell i VIP+, så användes
de mått som uppskattades ur ritningar men även av observationer på själva huset i
verkligheten. De olika material och dess U-värde som huset består av har även ändrats och
viktats, detta för att förenkla hantering av indata till VIP+. Detta har även gjorts av praktiska
skäl för tillämpning av detta vid handberäkningarna.

En annan viktig faktor som måste nämnas är N7=S detta har rimligt uppmäts från diverse
ritningar till 1683 totalt, för alla areor som är uppvärmda till mer än 10 K, alltså i snitt
120 /#U%. Detta är dock inte hela sanningen för att även trapphus och källare finns
inkluderade i denna area. Stockholm stad användes eftersom Västerås inte fanns i VIP+ som
klimatfil. Värden för Västerås stad har även använts vid handberäkningarna.
Några av de värden som använts i arbetet är luftflödet, hushållsel, varmvatten och person
värme. Dessa värden har använts i beräkningarna och är rimligt antagna.
Slutligen vill jag fastlägga att det har varit en del osäkerheter i vissa värden som användes vid
beräkningarna. Därför bör resultaten i detta arbete ses som en vägledningsgrund och förslag
och inte något absolut faktum.
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13 Förslag på vidare forskning
Det som kan vara av intresse att undersöka mer är andra möjligheter att utnyttja spillvärme och
solenergi, eftersom det är just där som den stora besparingen kan göras. Man skulle tillexempel
kunna undersöka andra typer av värmepumpar och FTX- system med olika verkningsgrad och
kolla på besparingsmöjligheten. Det finns dock andra typer av besparingar som är möjliga
genom att installera solceller och solfångare.
Det som framgår av studien är att kunskaperna måste ökas särskilt kring
energibesparingsåtgärder. Det samma gäller lågenergihus, där jag tycker att allmänheten måste
informeras mer om fördelarna med dem.
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