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Sammanfattning 
 

Jämtlands räddningstjänst har 5-6 Mkr på sin investeringsbudget. Idag byggs det ett övningshus i 
Furulund, Östersund och till övningshuset vill Räddningstjänsten bygga en återställningsdel för 
avlastning av kläder som kan ha blivit utsatta för föroreningar och kontamineringar.  
Examensarbetets syfte är att undersöka om en nybyggnad går att utföra på Jämtlands 
Räddningstjänst övningsområde. Arbetet har gått ut på att projektera två nybyggnadsförslag med två 
delalternativ för varje förslag. I delalternativ 1 har fokus legat på att tillämpa användningen av mobila 
punktutsug och till delalternativ 2 utan mobila punktutsug och hur alternativen kompenserar mot 
den specifika energianvändningen. Vidare innefattar förslagen energieffektiva lösningar och 
jämförelser mellan olika isoleringsmaterial. Dessutom kalkylerades dessa alternativ med avseende på 
byggkostnad. Arbetet har vilat på en kvalitativ och kvantitativ metod. Kalkylresultatet för 
nybyggnationerna har överstigit budgeten med 1-1.4 Mkr exkl. moms där förslagen har utformats 
som två förslag på 375 m2 respektive 394 m2 BOA. En besparing på 7-9 kWh/år erhålls ifall mobila 
punktutsug inte används. Om låga luftföroreningar förekommer i lokalen kan ett luftflöde över 
0.35l/s m2 användas, men maximalt qmedel (genomsnittlig uteluftsflöde)= 1l/s per m2 vid 
beräkningen av den specifika energianvändningen enligt BBR. Den specifika energianvändningen för 
lokaler med ett ökat frånluftfsflöde kan ökas med 110 (qmedel-0.35) enligt BBR vid dessa 
omständigheter. Byggkostnaderna kan på detta sätt sänkas avsevärt för att uppnå kraven för specifik 
energianvändning i byggnaden genom att kalkylera in mindre isolering till exempel, däremot så 
bidrar detta till ökade energikostnader.  



 

 

 
 

Abstract 
 
Jämtland’s rescue center has an investment budget of 5-6 million SEK. At present time an exercise 
house is being built in Furulund and together with that building Jämtland’s rescue center is planning 
to build a house for recovery and for relief of clothing that may have been exposed to pollution and 
contamination. The aim of this thesis is to investigate if a new building is possible to construct on 
Jämtland rescue exercise area. In essence, the focus of this work has been to design two new 
buildings proposed with two sub-options for each proposal. The first option has focused on applying 
the use of portable welding fume extractors and the second alternative without portable welding 
fume extractor and how it compensates to the specific energy use. Further proposals include 
energyefficient solutions and comparisons between different insulation materials. In addition, 
calculations have been made including these alternatives with regard to construction costs. The work 
has been based on a qualitative and quantitative approach. Calculations of the new constructions 
have exceeded the budget with 1-1.4 million SEK excluding VAT. The proposals have been designed 
with 375 m2 and 394 m2 of cross floor area. A saving of 7-9 kWh / year has been calculated for the 
options without portable welding fume extractors. If there is low air pollution content in the 
premises, an airflow  that exceeds 0.35l/s m2 can be used in the building, but an average airflow of 
maximum 1l/s m2 can be used when the specify energy consumption is calculated according to 
building and planning, the national board of housing. The specific energy consumption for premises 
with increased exhaust flow can be increased by 110 (qmedel-0:35) during these circumstances. The 
building expenses can thus be reduced significantly in order to achieve the requirements of the 
specific energy consumption of the building for example by applying less insulation, however, this 
contributes to increased energy costs. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Termer 
 

tj=Tjocklek. 
A=area 
Ti=inomhus temperatur 
Te=utomhus temperatur 
cc=Centrum avstånd. 
W=Watt. 
k=Kilo. 
h=Timmar. 
kW=Kilowatt. 
kWh/år=Kilowattimmar per år. 
Um-värde=Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (W/m2K). 

𝑄
𝑚𝑎𝑥

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
= Specifik energianvändning (kWh/år). 

Qt= Transmissionsförluster (kWh/år). 
Qv= Ventilationsförluster (kWh/år). 
Ql=Infiltrationsförluster (kWh/år). 
Qtvv= energi för uppvärmning av tappvarmvatten (kWh/år). 
Qvå=Värmeåtervinning från värmepumpar etc (kWh/år). 
Qsol=Värmetillskott från solinstrålning (kWh/år). 
Qdr, el=Elenergibehov och fastighetsel etc (kWh/år). 
Qvädring=Energi från vädring (kWh/år). 
Qtillskott=Värmetillskott från personer, belysning, hushållsel och tappvarmvatten etc (kWh/år). 
∆𝑇å𝑟(𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟)= Värmeförbrukningstal (kh/år). 
𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒50𝑝𝑎= Luftläckage vid ett lufttryck på 50 pascal. 0.04= Luftläckaget motsvarar 4 % av 
övertrycksläckaget vid 50 Pa tryckskillnad. 
Cp=Luftens värmekapacitet 1200 Ws/m3K. 
oms/h=Omsättningar per timme. 
m3=Volym. 
Aom=Omslutningsarea. 
Atemp=Den area som är uppvärmd i huset. 
BOA=Boarea. 
BTA=Bruttoarea. 
m2=Kvadratmeter. 
l/s m2=Uteluftsflöde per sekund och kvadratmeter. 
U-värde=Värmegenomgångskoefficient (W/m2K). 
R=Värmemotstånd (m2K/W). 
RT=Totalt värmemotstånd (m2K/W).. 
d=Det enskilda materialets tjocklek (m). 
λ=Det enskilda materialets värmeledningsförmåga(Värmekonduktivitet) (W/mK). 
Rse=Yttre övergångsmotstånd (m2K/W). 
Rsi=Inre övergångsmotstånd (m2K/W). 
Q=Värmeflöde (W) 
q=Värmeflödestäthet (W/m2). 
pA= Andelen av material A i värmeflödets riktning (m2/m2). 
pB= Andelen av material B i värmeflödets riktning (m2/m2). 
ΛA2= Beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för material A. 
ΛB2= Beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för material B. 
Pi= Andelen av materialet i=A,B,C,D vinkelrätt värmeflödets riktning 
λil= Beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för materialskikt 1 med ytandelarna i =A,B,C,D 
pAB= pA+pB 

pCD=pC+pD 



 

 

 
 

λAB1=Beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för material skiktet 1 gemensamma material A och 
B 
λCD1= Beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för material skiktet 1 gemensamma material C 
och D 
d2=Tjockleken för skikten 1 och 2 (m) 
λ2A=Beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för materialet i skikt 2 och ytan A (W/mK). 
λ2B= Beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för materialet i skikt 2 och ytan B (W/mK). 
ROT= Renovering, ombyggnad och tillbyggnad. 
qmedel= Genomsnittlig uteluftsflöde. BBR= Boverkets byggregler.  
Mkr= Miljonerkronor. 
APD-plan=Arbetsplatsens utformning eller den tillfälliga fabriken. 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

Förord 
 
Detta examensarbete omfattar 15hp och har utförs vid Mittuniversitetet i Östersund på avdelningen 
för ekoteknik och hållbart byggande vårterminen 2015. Ett stort tack går till Bengt Jervhed som gett 
mig tips inför anbudskalkyleringen. Jag vill tacka Jimmy Eriksson från teknisk förvaltning i Östersunds 
kommun för att jag fick genomföra detta examensarbete. Ett tack till personalen på Jämtlands 
Räddningstjänst för de intervjuer de har ställt upp med och min handledare Jonas Jonasson i 
Mittuniversitetet i Östersund. 
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1 Introduktion 
Denna introduktion visar objektets bakgrund, syftet, forskningsfrågor och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 

I Stockholm finns det för nuläget två övningshus, ett i Okvista i Vallentuna och ett i Ågesta i Farsta. I 
Furulund i Östersund är det tänkt att ett klimathus kommer att byggas med samma teknik som i både 
Ågesta och Okvista. Rökmaskiner kommer att byggas precis som i Okvista och med likadan värme och 
ånga som i Ågesta. Övningsverksamhet är lagstadgat och ska finnas till olika typer av brandövningar 
för räddningstjänsten.  
 
Projektet som handlar om att uppföra ett nytt övningsområde för Jämtlands Räddningstjänst 
påbörjades redan 2008 i Furulund. Många igångsättningar har avbrutits. 2013 blev projektet en 
verklighet då finansutskottet i Östersunds kommun godkände investeringskostnaden på 14.7 Mkr.  
Projektet startades 2014 av bl.a. Jimmy Eriksson från teknisk förvaltning – fastighet på Östersunds 
kommun. Jimmy har delat upp projektet i två delar, en övningshusdel och en återställningsdel. 
Klimathuset byggs förnärvarande men det står still med återställningsdelen med en 
investeringsbudget på 5-6 Mkr. 
   
Hitintills har det projekterats och prissatts vissa alternativ men Jimmy Eriksson vill gärna att det 
kommer flera bygglovshandlingar med prisvärda förslag för antingen en tillbyggnad av deras 
nuvarande personalbyggnad eller ett nybyggt hus. Anledningen är att räddningstjänsten behöver en 
återställningsdel för att lasta av kläder m.m. som kan ha blivit utsatta för olika kontamineringar från 
diverse brand övningsverksamhet. 

1.2 Syfte 
 

Det första syftet med examensarbetet är att projektera olika förslag på bygglovshandlingar och 
kalkyler till en nybyggnad till Jämtlands Räddningstjänst övningsområdet i Furulund i Östersund. 
Nybygget ska bestå av en återställningsdel med tvätt, bastu, kontor, matsal och lektionssal m.m.  
  
Det andra syftet är att undersöka möjligheterna att använda mobila punktutsug vid hanteringen av 
tvätt i återställningsdelen och hur de mobila punktutsugen tillsammans med energieffektiva 
lösningar och olika isoleringsmaterial påverkar den specifika energianvändningen. 

1.3 Forskningsfrågor 
 
Kan en nybyggnad utföras på Jämtlands räddningstjänst övningsområde med en investeringsbudget 
på fem till sex Mkr? 
 
Hur kan Ekofiber och andra isolerings material som används till projektet påverka den specifika 
energianvändningen?  
 
Hur kan införandet av energieffektiva åtgärder till projektet påverka den specifika 
energianvändningen? 
 
Hur kan användningen av mobila punktutsug i lokalerna påverka den specifika energianvändningen i 
lokalerna? 
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1.4 Avgränsning 
 

Bygglovshandlingarna kommer att begränsas till plan och sektionsritningar. Vidare kommer inte 
kalkyleringen av byggkostnader att kompletteras med några andra produktionsplaner. 
 
Ett krav från Jämtlands Räddningstjänst är att isolera enligt dagens normer. Mitt genomförande 
kommer innebära att projektera en välisolerad klimatskärm med låga Um-värden med följden att det 
bidrar till en betydligt lägre specifik energianvändning än vad normen anger. 
   
Andra krav är Punktutsug och fläktar. Dessa krav väljs inte att arbeta med och istället ersätts 
punktutsug och fläktar med mobila punktutsug. Punktutsug med alla tillhörigheter är svår 
projekterade och kräver kunskap, därmed har valet blivit enklare med att välja mobila punktutsug 
istället. 
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2 Teori 
Teoridelen kommer att spegla teoretiska fakta bland annat kring bygglovshandlingar tillsammans 
med anbudskalkylering, boverkets byggregler specifikt för energihushållning tillsammans med 
byggfysik, arbetsmiljöverkets arbetsplatsutformning gällande ventilation, miljövänlig isolering och 
andra isoleringsmaterial och hållbarhet tillsammans med byggteknik för energieffektivitet.  

2.1 Bygglovshandlingar 
 

Utformningen av bygglovshandlingar skiljer sig från kommun till kommun, men det är samma 
lagstiftning som reglerar bygglovshanteringen. Kommunerna har därmed en tolkningsfrihet av 
lagstiftningen (Bodin et al., 2014 s.64).  
De flesta kommuner har rekommendationer för utformningen av bygglovshandlingar på sin hemsida. 
Rekommendationerna är riktade främst till privatpersoner då det gäller ombyggnad och tillbyggnad 
för mindre hus. För större projekt förekommer det oftast inte några föreskrifter och i dessa fall får 
man tillsammans med kommunens bygglovsavdelning bestämma hur bygglovshandlingarna ska 
utformas och presenteras (Bodin et al., 2014 a.64). Östersunds kommun kräver två exemplar av 
situationsplaner, två exemplar av sektionsritning, två exemplar av fasadritning och två exemplar av 
en planritning. Alla dessa ritningar ska vara skalenliga och ska innehålla redovisning av markplanering 
ifall det gäller en nybyggnad eller en större tillbyggnad (Ostersund, u.å).  Resterande krav för bygglov 
i Östersunds kommun finns i Östersunds kommuns hemsida. Det behövs även bygglov för att utföra 
en nybyggnad, men inte ifall det gäller mindre byggen (Umea, u.å). 

2.1.1 Inventering 
 
Inventering och dokumentation av en befintlig byggnad kan vara ett komplicerat steg beroende på 
vad det är för byggnad och vilka handlingar det redan finns för byggnaden. Ofta finns det befintliga 
relationsritningar för byggnaden men dessa kan skilja sig från verkligheten och i värsta fall finns det 
inga ritningar överhuvudtaget eller att det redan har utförts ROT-projekt på huset vilket försvårar 
kartläggningen på huset ifall det inte utförs rivningar på byggnaden vilket försvårar 
inventeringsprocessen ännu mer. Inventeringen omfattas i stort sett av sammanställning av 
relationsritningar. Uppmätning görs av total- och del mått, väggtjocklekar och planmått etc. 
stomsystem och bärande väggar, väggtyper för lättväggar, brandklass och ljudklass. Det förekommer 
också ytskiktinventering för rumsbeskrivningar och fotodokumentationer (Anvisningar för 
projekteringsdelen, 2014 s.9). 

2.1.2 Situationsplan 
Situationsplanen är ofta en nybyggnadskarta som tillhandahålls av kommunen. Om det inte finns en 
situationsplan kan en fastighetskarta från lantmäteriet användas tillsammans med inmätningar på 
plats. Skalan på en situationsplan brukar ligga på 1:400 och 1:500. En situationsplan innehåller oftast 
uppgifter om fastighetsbeteckning och fastighetsgränser. Annat innehåll i en situationsplan är bl.a. 
(Bodin et al., 2014 s.64). 

 Plushöjd för färdigt golv angett som absolut höjd över havet, 

 Huvudmått på ny- eller tillbyggnad, 

 Mått till tomtgräns och koordinater för utsättning av hus hörn.  
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2.1.3 Planer 
 

Den vanligaste skalan för planritningar är 1:100 så länge det är tillämpligt. En planritning brukar 
oftast innehålla rumsfunktioner och huvudmått (Bodin et al., 2014 a.65). 

2.1.4 Fasader 
Fasadritningarnas syfte är att illustrativt beskriva den tänkta byggnaden, den vanligaste skalan är 
1:100 så länge det är tillämpligt. En fasadritning innehåller (Bodin et al., 2014 a.65): 

 Angivande av material och kulörer, 

 Marknivåer, 

 Ändrade marknivåer.  

2.1.5 Sektionsritning 
På en sektionsritning redovisas nivåer och höjder. Konstruktiva detaljer redovisas i samband med 
bygganmälan (Bodin et al., 2014 a.65). 

2.1.6 Markplaneringsritning 
Markplaneringsritningen är oftast som situationsplanen, där underlaget kan vara nybyggnadskarta 
eller fastighetskarta med inmätta byggnader, vägar mm (Bodin et al., 2014 a.64). 

2.1.7 Övrigt Bygglovshandlingar 
Oftast är det nödvändigt med fler utförliga dokument och bilagor som beskriver projektet som kan 
vara till hjälp för kommunens bedömning av bygglov. Ibland kan byggnadsnämnden och 
bygglovshandläggaren begära in mer information, illustrationer och uppgifter under bedömningens 
gång (Bodin et al., 2014 a.65). 

2.1.8 Anbudskalkylering 
Innan byggstart är det alltid nödvändigt som ett entreprenaduppdrag eller ett byggprojekt i egen regi 
uppföra kostnadskalkyler, det vill säga i förväg beräkna kostnaderna för att genomföra byggandet. 
Målet med kalkylarbetet är att göra den så noggrann som möjligt med beräknandet av den totala 
byggkostnaden. Innan kostnaderna för byggandet kan räknas är det viktigt att den tillfälliga fabriken 
ska utformas och val av byggmetod ska bestämmas. Kalkylen måste oftast tas fram på väldigt kort tid. 
Då är det viktigt för entreprenören att använda en kalkylmetod som är systematiskt uppbyggd. Det är 
också nödvändigt att anbudskalkyleringen organiseras ordentligt för att kunna genomföras på ett 
effektivt sätt (Révai, 2012 s.172). 

2.1.8.1 Aktiviteter-Innehåll 
Byggaktiviteterna ska visa tillverkningen av byggobjektet, medan de gemensamma aktiviteterna 
innebär dels styrning och ledning av alla arbeten på byggplatsen, dels etablering, drift och underhåll 
och avveckling av den tillfälliga fabriken, som måste finnas under hela byggtiden. De centrala 
aktiviteterna består av arbetsplatsens personal, behandling av arbetsplatsens fakturor och rapporter, 
arbete med marknadsföring och kalkylering mm (Révai, 2012 s.173). 

2.1.8.2 Aktiviteter-kostnader 
Ovan nämnda aktiviteter utförs genom att olika slags resurser anskaffas och används. Användningen 
eller förbrukningen av resurserna medför kostnader. Kostnaderna beräknas på olika sätt för de ovan 
nämnda aktiviteterna. Byggaktiviteterna medför inköp av material för genomförande samt 
upphandling och genomförande av underentreprenader. Mängdkostnader(tillverkningskostnader) är 
ett utfall av byggaktiviteternas teoretiska material- och arbetsmängder som framgår av objektets 
mängdförteckning. Kostnader för installationsarbeten brukar framgå av underentreprenads 
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upphandlingar. Dessa två utgör tillsammans arbetsplatsens direkta byggkostnader. Gemensamma 
kostnader (omkostnader) är kostnaderna för styrning och arbetsledning vilka huvudsakligen består av 
tjänstemannalöner, försäkringar konsultarvoden. De direkta kostnaderna och de gemensamma 
kostnaderna utgör tillsammans för arbetsplatsens totalkostnad. De centrala aktiviteterna utförs av 
tjänstemän med hjälp av olika administrativa resurser. När ett bygge ska utföras bidrar de centrala 
aktiviteterna till att företagets resurser utnyttjas till en viss del. De centrala kostnaderna kalkyleras 
ofta i form av pålägg på de totala arbetsplatskostnaderna (Révai, 2012 s.174). 

2.2 Boverkets byggregler energihushållning och byggfysik 
 
Följande text beskriver boverkets byggregler gällande energihushållning och specifik 
energianvändning och Um-värdet samt betydande byggnadsfysikalisk teori för detta examensarbete. 

2.2.1 Allmänt 
 

Boverkets byggregler trädde fram för första gången den 1 januari 1994 då boverkets 
nybyggnadsregler upphörde att gälla. BBR har därefter reviderats fortlöpande och med en ny 
grundförfattning 2 maj 2011 efter lanseringen av nya PBL. Avsnitt 9 om energihushållning i BBR 
reviderades senast 2015 (Boverket) och finns i författningen BFS 2011:26 (Boverket, 2012 s.10). 

2.2.2 Specifik energianvändning  
 
Kravnivån på byggnadens specifika energianvändning varierar i reglerna om det är en bostad eller 
lokal, om el-värme används och i vilken klimatzon byggnaden är belägen. Klimatzonerna omfattas av 
klimatzon I, klimatzon II och klimatzon III som följer landskapsgränser. Fördelningen av klimatzonerna 
används för att inte skapa orimliga skillnader i kraven för byggnader belägna i norra, södra och 
mellersta delen av landet (Boverket, 2012 s.11). 
 
Den specifika energianvändningen gäller när en ny byggnad uppförs och när en befintlig byggnad 
ändras. Däremot gäller inte föreskrifterna för flyttning av byggnader. Vilka byggnader det gäller 
framgår av BBR:s avsnitt 9:11 Tillämpningsområden vilka byggnader som kraven på energihushållning 
gäller för och vilka undantag som finns. För en tillbyggnad gäller samma regler som för ändring av 
byggnad där utgångspunkten är att det är samma regler som för nya byggnader (Boverket, 2012 s.13-
14). 
 
Byggnadens specifika energianvändning beräknas enligt följande (Pettersson, 2013 s.137): 
 

𝑄
𝑚𝑎𝑥

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
=

𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑙+𝑄𝑡𝑣𝑣 +  𝑄𝑑𝑟,𝑒𝑙 − 𝑄𝑣å − 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

𝑄
𝑚𝑎𝑥

𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
=

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
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Figur 1: Byggnadens energibalans (controllengineering, u.ö) 

 
 

2.2.2.1 Transmissionsförluster 
 
Transmissionsförluster(Qt kWh/år) bestäms genom en byggnads klimatskärm av väggar, tak och golv 
och kan skrivas: 
 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑚 ∗ 𝐴𝑜𝑚 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟(
∆𝑇å𝑟

1000
) 

 
En byggnads transmissionsförluster beror av skillnaden i temperaturen mellan inomhusluften och 
utomhusluften, klimatskärmens yta och värmegenomgångskoefficient. Temperaturskillnaden mellan 
ute och inne temperatur över årets uppvärmningsperiod kallas för värmeförbrukningstal, detta tal 
beror på var i landet och vald inomhustemperatur antar olika värden i enheten gradtimmar per år 
(Pettersson, 2009 s.303).  

2.2.2.2 Ventilationsförluster  
 

Ventilationsförlusterna(Qv kWh/år) bestäms genom (Pettersson, 2009 s.303): 
 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑐𝑝 ∗
𝑛𝑉

3600
∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟(

∆𝑇å𝑟

1000
) 

 
 
Ventilationen behövs i bostäder för att skapa ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat. 
Ventilationen bidrar till värmeförluster som motsvarar uppvärmningen av den uteluft som kommer in 
och som sedan ventileras ut. För vanliga bostäder gäller normalt en luftomsättning på lägst 0.35 l/s 
per m2 golvarea. På en rumshöjd av 2.4 m motsvarar detta 0.53 luftomsättningar per timme. 
Luftomsättningen kan behövas ökas eller minskas beroende på belastningen i rummet (Pettersson, 
2009 s.134).  

2.2.2.3 Luftläckageförluster 
Luftläckageförluster(Ql kWh/år) bestäms genom (Pettersson, 2009 s.141): 
 

𝑄𝑙 = 0.04 ∗
𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒50𝑝𝑎

1000
∗ 𝐴𝑜𝑚 ∗ 𝑐𝑝𝑙𝑢𝑓𝑡 ∗ 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟(

∆𝑇å𝑟

1000
) ∗

1

1000
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Med luftläckageförluster menas värmeförluster som följd av luftläckage genom klimatskärmen som 
vädring till exempel. Luftläckaget beror på hur lufttät man lyckats göra klimatskärmen. 
Fönstervädringen påverkar inte primärt värmebehovet så länge den minskar övertemperaturer, men 
kan medföra stora ökade förluster om vädringen gör att rumstemperaturen sänks ordentligt. 
Luftläckaget genom klimatskärmens otätheter i tak och väggar inklusive anslutningen mellan de olika 
byggnadsdelarna samt fönster och dörrar skapar tillsammans med ventilationen den luftomsättning 
som byggnaden har. Luftotätheterna skapar dock ett okontrollerat luftläckage som för bort värme 
med läckageluften (Pettersson, 2009 s.134). 
 
Som riktvärde på lufttätheten i en klimatskärm anges ofta det genomsnittliga luftläckaget vid ±50 𝑃𝑎 
tryckskillnad inte ska överstiga 0.8 l/sm2 för bostäder och 1.6 l/sm2 för andra utrymmen. Lufttätheten 
kan med bättre teknik fås ner till lägre värden i framtiden. För små bostadshus begränsas luftläckaget 
till 0.6 l/sm2. Luftläckaget för normalt nybyggda hus är av storleksordningen 4 % av det läckage man 
får vid 50 Pa tryckdifferens med övertryck på insidan (Pettersson, 2009 s.135). 

2.2.2.4 Uppvärmning av tappvarmvatten 
 

Behovet av uppvärmningen av tappvarmvatten(Qtvv) varierar kraftigt och genomsnittlig förbrukning 
ligger på 30 kWh/m2 och år. Energi för tappvarmvatten varierar mycket beroende på brukarnas vanor 
och beteenden. Typiskt energibehov för uppvärmning av tappvarmvatten ligger på 2000-7000 kWh 
per år och bostad (Pettersson, 2009 s.135).  
Uppvärmning av tappvarmvatten ligger utgångsvärdet på 2 kWh/m2 och år för kontor. För kontorer 
antas att ingen värme tillgodogörs för byggnadens uppvärmning från tappvarmvatten. WC-förluster 

ligger på 3.3 kWh/m2 och år för nya kontorer (Sveby, 2013 s.13). Uppvärmning av tappvarmvatten 
skiljer sig från olika typer av verksamheter för en simhall kan ett tillägg göras per besökare och per år 
på 3kWh/st (Sveby, 2013 s.27).  

2.2.2.5 Elenergibehov för pumpar och fläktar, värmepumpar och 
klimatkylmaskiner, fastighetsel. Etc. 
 

Beroende på vilka apparater och maskiner som används så skiljer sig värdena men utgångspunkten är 
att den bör ligga på Qdr,el= 500-1000 kWh per år och bostad (Pettersson, 2009 s.136). 
 
För lokaler kan det vara svårt att veta lokalens fastighetsel eftersom driftelen varierar väldigt mycket 
från byggnad till byggnad. (Sveby, 2013 s.25). 
 
Olika typer av fastighetsel kan vara golvvärme, kallrasskydd, utebelysning, belysning i gemensamma 
utrymmen som trapphus, el till hiss och hissbelysning, elvärme i hängrännor, stuprör och dagvatten 
brunnar i tak eller terrasser avsedda för att förhindra isbildning (Sveby, 2013 s.10). 

2.2.2.6 Värme som tillgodogörs från Värmeväxlare, värmepumpar etc 
Qvå kWh/år 
 

Värmeåtervinning från värmeväxlare ligger som normalt kring 50-75 % eller mer. Värmetillskott från 
värmepumpar varierar och kan täcka mindre eller större del av uppvärmningsbehovet. Solfångare 
och solceller täcker ofta halva uppvärmningsbehovet för tappvarmvatten eller mer (Pettersson, 2009 
s.136). 
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2.2.2.7 Värmetillskott 

Människor som vistas i bostäder avger värme i storleksordning 50-100 W per person beroende på 
aktivitetsnivå och ålder. Ungefär 70-80 % av hushållselen omvandlas till värme som tillgodogörs 
bostaden som värmetillskott. Resterande del försvinner som förluster genom till exempel spisfläkt. 
Förbrukningen av hushållsel ligger mellan 2000-7000 kWh per år och bostad. För generella 
beräkningar brukar 4000-5000 kWh vara rimligt. För tappvarmvatten kan 20 % av uppvärmningen 
tillgodogöra bostaden som värmetillskott när räkningen av värmetillskott utförs (Pettersson, 2009 
s.136). För kontor kan personvärmen sättas till 108 W per person och 20 m2Atemp/person, 70 % 
närvarotid, 225 arbetsdagar efter semesteravdrag från 250 dagar och en kontorsdag på 9 timmar 
används (Sveby, 2013 s.26).  

2.2.2.8 Övrigt 
 

Hur många personer och antalet aktiviteter, punktvärmekällor, braskaminer och solinstrålning kan 
också påverka energianvändningen (Pettersson, 2009 s.137). En tabell med olika värden för 
solinstrålning med dygns värden mot fasader och horisontell yta under klara och molnfria dagar finns 
i Petterssons Tillämpad byggnadsfysik (Pettersson, 2009 s.480).   
Rekommenderat värde på avskärmning från solinstrålning ligger på en uppskattad faktor 0.5 vilket 
används för alla väderstreck hit tar hänsyn till både fast och beteenderelaterad avskärmning. (Sveby, 
2013 s.16). Vädring kan sättas till 4kWh/m2 (Projekterings anvisning, 2015. s.7). Verksamhetsel kan 
sättas till 100 % och årsschablom för verksamhetsenergi sätts till 50 kWh/år (Sveby, 2013 s.8). 
 
Verksamhetsenergi och hushållsenergi i lokal ska inte räknas in i byggnadens specifika 
energianvändning. Det går att tillgodoräkna sig den del som erhålls sekundärt som värme från sådan 
verksamhet (Boverket, 2012 s.23). Några uppmätta värden för beräknad elvärme i lokaler:  
 
Tabell 1 Elvärme (Boverket, 2007 s. 24).  
Belysning/m2 10 W 

PC 125 W 

Kopieringsmaskin 400 W 

Fax 30 W 

Skrivare 160 W 

Fikarum/pentry 33 kWh/år 

Laddare 10 W 

Server 150 kWh/år 

 
BBR har inga särskilda krav på värmeåtervinning men de har krav på byggnadens specifika 
energianvändning och effektkrav vid elvärme. Eftersom den specifika värmeåtervinningen är satt så 
pass lågt väljer många att använda sig av någon slags värmeåtervinning vilket leder till att man brukar 
installera någon slags värmepump m.m. Men det finns inga krav på att installera en värmepump eller 
liknande ifall huset klarar gränsen till specifika energianvändningen, men det krävs då att huset är väl 
isolerat och har en mycket tätt klimatskärm (Boverket, 2012 s.26-27). 

2.2.3 Totalt värmemotstånd 
 

Värmemotståndet till en byggnad R(m2K/W). Beräknas genom att varje skikt Ri=𝑑𝑖/𝜆𝑖 beräknas för 
att sedan summeras med konstruktionens andra homogena skikt, tillsammans med praktiska 
antaganden för övergångsmotstånden Rse=0.13 m2K/W för konstruktionens innerytor och Rsi=0.04 
m2K/W för konstruktionens ytterytor. Det totala värmemotståndet beräknas enligt följande 
RT=Rsi+∑Ri+Rse (Pettersson 2009, s.245). 
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2.2.3.1 Byggnadsdelar med sammansatta materialskikt 
Då byggnadsdelen är konstruerad så att den innehåller ett eller flera skikt vinkelrät mot 
värmeflödesriktningen som är sammansatta av olika material och olika egenskaper, beräknar man 
värmemotståndet genom två gränsvärdemetoder. Undantagsfallet är då ett stort värmeledande 
material bryter igenom till exempel stålreglar. För träreglar är metoden mer lämplig för. De två 
gränsvärde metoderna kallas λ-värdemetoden det lägre gränsvärdet RTλ och U-värdemetoden som 

representerar det övre gränsvärdet RTU. Det totala värmemotståndet bestäms genom RT=
𝑅𝑇𝜆+𝑅𝑇𝑈

2
 

Beräkning genom λ-värdemetoden för ett skikt går igenom att beräkna en inhomogen 
värmeledningsförmåga. 
𝜆 = 𝑝𝐴 ∗ 𝜆𝐴2 + 𝑝𝐵 ∗ 𝜆𝐵2 
Värmemotståndet beräknas sedan R2=𝑑2/𝜆2 
Nu kan byggnadsdelens totala värmemotstånd bestämmas enligt 

𝑅𝑇𝜆 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑𝑖𝑛𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

𝜆𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡
+ 𝑅𝑠𝑒 

För flera materialskikt bestäms värmeledningsförmågan genom 
 
U-värdemetoden är en förutsättning att byggnadsdelen delas in i specifika ytor tvärs igenom 
byggnadsdelen och parallellt med värmeflödesriktningen. Ytorna väljs så att det endast förekommer 
homogena materialskikt inom varje yta.  
Beräkningsgång för ett materialskikt är följande 

𝑅𝑇𝐴 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑𝑖𝑛𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

𝜆𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡
+ 𝑅𝑠𝑒 

𝑅𝑇𝐵 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑𝑖𝑛𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

𝜆𝑖𝑛𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡
+

𝑑2

𝜆2
+

𝑑𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡

𝜆𝑦𝑡𝑡𝑟𝑒𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡
+ 𝑅𝑠𝑒 

RTA och RTB sammanvägs därefter till ett Uu värde genom 

𝑈𝑈 = 𝑝𝐴 ∗
1

𝑅𝑇𝐴
+ 𝑝𝐵 +

1

𝑅𝑇𝐵
 

Totala värmemotståndet för U-värdemetoden fås genom 

RTU=
1

𝑈𝑈  (Pettersson 2009, s.335-343). 

2.2.4 Värmeflöde 
 

Värmeflödet Q(W) beräknas enligt (Pettersson, 2009 s.247). 
Q=U*(Ti-Te)*A 

2.2.5 Um-värdet 
 

Um-värdet anger krav på värmeisolering vilket beräknas genom (Pettersson, 2009 s.279): 
 

𝑈𝑚 =
∑ 𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟, 𝑖 ∗ 𝐴𝑖 + ∑ 𝛹𝑘 ∗ 𝑙𝑘 + ∑𝜒𝑗

𝐴𝑂𝑚
 

Vid projektering av byggnader måste det utföras beräkningar som kontrollerar kravet på 
värmeisolering av byggnadens klimatskärm så att BBR avsnitt 9 Energihushållning uppfylls. Um-
värdet är den genomsnittliga värmegenomgångskoefficient och har enheten W/m2K. Denna tabell 
från BBR anger vilka värden som högst är tillåtna för klimatzon 1, 2 och 3 beroende på ifall det är en 
bostad eller en lokal. Även värden för den maximalt tillåtna specifika energianvändningen syns på 
tabellen: 
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Tabell 1: Referens från BFS 2015:3 BBR 22 tabell 9:21a och byggnader med annat uppvärmningssätt än 
elvärme, zon 1 
 

 Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh/m2 Atemp och år]  

 

Genomsnittlig 
värmegenom-
gångskoefficient (Um) 
[W/m2 K]  

 

Klimatskärmens 
genomsnittliga 
luftläckage vid 50 Pa 
tryckskillnad [l/s m2]  

 
Bostäder  

 
   

Småhus  

 
130  

 
0,40  

 
Enligt avsnitt 9:25  

 
Småhus där Atemp är 

mindre än 50 m  

 

Inget krav  

 
0,33  

 
0,6  

 

Flerbostadshus  

 
115  

 
0,40  

 
Enligt avsnitt 9:25  

 
Flerbostadshus där Atemp 

är 50 m2 eller större och 
som till övervägande delen 
(>50 % Atemp) inne-håller 
lägenheter med en boarea 
om högst 35 m2 vardera  

 

125  

 
0,40  

 
Enligt avsnitt 9:25  

 

Lokaler  

 
   

Lokal där Atemp är mindre 

än 50 m2  

 

Inget krav  

 
0,33  

 
0,6  

 

Lokaler  

 
1051)  
 

 

0,60  

 
Enligt avsnitt 9:25  

 

1) Tillägg får göras med 110(qmedel-0,35) då uteluftsflödet i temperaturreglerade utrymmen av utökade hygieniska skäl är större än 

0,35 l/s per m2, där qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen och får högst tillgodoräknas upp 

till 1,00 [l/s per m2]. 

2.2.5.1 Köldbryggor 
 

Köldbryggor är lokala förändringar i klimatskärmens homogena utformning som medför ökat 
värmeflöde i dessa delar jämfört med andra delar. Värmeflödena kan bli flerdimensionella vilket ökar 
värmeförlusterna. Köldbryggor i byggnaden kan orsakas av att genomföringar som sker med material 
med högre värmeledningsförmåga, ändrade tjocklekar av delar i klimatskärmen och ökade ytor mot 
kallare sidan, till exempel hörn mot hörn och anslutningar mellan tak, väggar och golv med ett 
flerdimensionellt värmeflöde dessa kallas linjära köldbryggor med den extra värmeförlusten 

definierad per längdmeter. Köldbryggan anges med en värmegenomgångskoefficient 𝛹(
𝑊

𝑚𝐾
). I 

byggnadsdelar kan köldbryggorna utgöras av träreglar och balkar osv.  Tredimensionella värmeflöden 
utgörs vid utvändiga hörn till exempel mellan två ytterväggar och tak, denna kallas för punktformig 
köldbrygga och benämns χ(W/K). Vid Um-beräkningar kan dessa punktformiga köldbryggor bortses 
från eftersom de uppstår i skärningspunkten mellan linjära köldbryggor (Petterson, 2009 s.279). 
 
Köldbryggor brukar stå för ca 20 % av klimatskalets värmeförluster (Nollhus, okt, 2014). 

2.2.5.2 Korrektion av U-värdet ukorr 
 

Den korrigerade värmegenomgångskoefficienten Ukorr (W/m2K) bestäms genom en beräknad 
konventionell värmegenomgångskoefficient som korrigeras med förekommande mindre köldbryggor 
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som fästanordningar, förväntat resultat av isolerings utförande med hänsyn till springor och spalter 
samt vid klimatpåverkan av vind och nederbörd gällande omvända tak.  
Formeln för beräkning av Ukorr är följande: 
𝑈𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑈 + ∆𝑈𝑓 + ∆𝑈𝑔 + ∆𝑈𝑟 

där 𝑈 =
1

𝑅𝑇
 

∆𝑈𝑓 = Korrektion av köldbryggor i form av fästanordningar etc. 

∆𝑈𝑔 = Korrektion av arbetsutförande samt springor och spalter 

∆𝑈𝑟 = Korrektion av nederbörd och vindpåverkan i omvända tak och duo-tak (Pettersson, 2009 
s.267). 

2.2.6 Platta på mark 
 

Golv på mark eller platta på mark är en betongplatta som ligger på marken på ett kapillärbrytande 
och dränerande skikt. Det blir olika resultat ur fuktsynvinkel ifall värmeisoleringen ligger under eller 
över betongplattan. Ifall värmeisoleringen ligger över så blir det kallt och fuktigt medan 
underliggande isolering ger en varm och torr yta. Dessa två alternativ har betydelse för 
golvbeläggningar och träreglar som kommer i kontakt med plattan. Marktemperaturen har betydelse 
för ångtransporten. En högre temperatur i marken bidrar till högre ånghalt i marken och det leder till 
ökad ångtransport upp i betonggolvet. Platta på mark sätts direkt på avschaktad mark vilket leder till 
kapillärvattensugning och vattenångtryck att påverka golvkonstruktionen. Dessa effekter kan 
åtgärdas med ett kapillärbrytande materialskikt under golvet, till exempel tvättad makadam. Andra 
lösningar är dränering av markvatten, applicering av diffusionsspärr, eller applicera mer 
värmeisolering för att begränsa ångtransport. Träprodukter som vilar på betongplattan måste 
skyddas från hög fuktighet, särskilt är det då ytterväggssyllar vilka måste skyddas mot kapillärsugning 
och ångtransport (Pettersson, 2009 s.212-216). 

2.3 Arbetsmiljöverket arbetsplatsens utformning gällande ventilation 
 

Arbetsplatsens utformning behandlar hur en arbetsplats ska utformas i hänsyn till storlek, buller, luft, 
ljus och hur olyckor ska undvikas m.m. 
Det finns allmänna råd om föreskrifterna angivna i lagsamlingen och dessa är inte tvingande att följas 
utan är istället förtydligande av föreskrifterna samt rekommendationer, bakgrundsinformation och 
hänvisningar, men föreskrifterna är ett krav för hur arbetsplatsen utformas (AFS, 2013 s.26). 

2.3.1 Ventilation 
 
I dokumentet Arbetsplatsens utformning står det att det ska finnas ventilationssystem för luftväxling 
och uppfångande av luftföroreningar som alstras i lokalerna men de menar även att luftkvaliteten ska 
vara tillfredställande. Men de har inga krav på vilket ventilationssystem som ska installeras. Det finns 
olika ventilationssystem såsom: självdragsventilation, frånluftsventilation, från- och 
tilluftsventilation, FTX-ventilation och hybridventilation (Av, u.å). 

2.3.1.1 Krav på ventilationssystem 
 
Det finns en del krav som ställs på ventilationssystemet enligt arbetsplatsens utformning, dessa är 
(Av, u.å): 

 Luftflödet ska vara tillräckligt, 
 Uteluften ska tillföras utan att skapa drag eller temperaturproblem, 
 Tilluften ska vara tillräckligt ren, 
 Ventilationen ska vara effektiv. 
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2.3.1.2 Luftflöden 
 

I en byggnad krävs det som minst att luftflödet är 0.35 l/s och m2 ifall mycket låg avgivning av 
luftföroreningar sker. Ifall det är en låg avgivning så krävs ett luftflöde på 0.7l/s och m2. För 
byggnader som inte har låg avgivning krävs ett flöde på 1.4 l/s och m2 (Av, u.å). För kontorsmiljöer 
skiljer sig luftflödet beroende på vilken bransch det gäller och hur många personer det vistas i 
lokalerna. Dessutom finns det inte underlag för alla typer av kontorslokaler. När projekteringen är 
klar kan projekterade luftflöden användas för att uppdatera energiberäkningen. För normal 
kontorsverksamhet kan ett luftflöde på 1.3 l/sm2 användas ifall viss flexibilitet används för ändrad 
verksamhet detta gäller med förutsättningen att varje person har persontätheten 20 m2 och en 
drifttid för ventilation mellan 07-19. Dessutom är 1.3 l/sm2 något större än minimikraven för 
hygieniska skäl (Sveby, 2013 s.13).  

2.3.1.3 Processventilation 
 
Processventilation innebär att man fångar in luftföroreningar från en process så nära källan som 
möjligt med hjälp av frånluft, detta leder till att spridningen minskas av luftföroreningar. De krav som 
finns på processventilationssystem är hur farlig luftföroreningen är, luftföroreningens 
spridningsriktning och hastighet, mängden luftförorening som bildas och densitet och partikelstorlek 
hos föroreningskällan. Punktutsug är en typ av processventilation och det är viktigt att den placeras 
så nära föroreningens alstringsplats som möjligt (Av, u.å).  
 
Figur 2 Punktutsug (Av.se, u.å). 
 

  
 
Mobila punktutsug med ett filter kan användas ifall det inte är möjligt att använda vanliga 
punktutsug kopplade till ett processventilationssystem (Av, u.å). ”FilterCart” är en typ av mobilt 
punktutsug och har ett frånluftfsflöde på maximalt 1050 m3/h, se figur 3 nedan. 
 
Figur 3 mobilt punktutsug (Calvan, u.å). 
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Personlig skyddsutrustning kan bli en möjlighet ifall det inte finns några andra åtgärder, men 
förutsättningen är att det ska finnas till exempel ett processventilationssystem så att andra inte blir 
exponerade för luftföroreningar (Av, u.å) 

2.3.1.4 Allmänventilation 
 

Allmänventilation är ett komplement till processventilationen och har som ett syfte att fånga upp alla 
luftföroreningar som processventilationen inte kan fånga upp. Allmänventilationen verkar i hela 
lokalen (Av, u.å). 

2.4 Miljövänlig isolering 
 

Teoretisk fakta kring miljövänlig isolering vilket har varit betydande för detta arbete. 

2.4.1 Cellulosafiberisolering 
 
Cellulosaisolering tillverkas av returpapper som sönderdelas och används som lösfyllnadsisolering. 
Cellulosaisolering är hygroskopiskt och erhåller då en viss fuktkapacitet, isoleringen innehåller även 
kemiska tillsatser som skydd mot röta och brand (Pettersson, 2013 s.150). Returpapper mals och 
blandas med borsalter. Bor tillsätts för att förbättra brandtåligheten (Burström, 2013 s.472). 
Andra tillsatser är borax, vattenglas, ammoniumpolyfosfat eller natriumbikarbonat dessa tillsatser 
förutom brand skyddar för svampangrepp och mögel. Cellulosafiber isolering säljs som skivor, lösull 
och drevremsor (Ekobyggportalen, u.å). 
 
Cellulosa fibern har en hög vikt volym och en hög värmekapacitet. Värmekapaciteten ligger på 1600 
Joule per kg (Icrell, u.ö). Densiteten för cellulosafiberisolering ligger på 21-48 kg/m3 beroende om det 
ska användas till väggar eller vindsbjälklag. Värmeledningsförmågan ligger på λdekl=0.042 W/mK som 
cellulosafiber för vindsbjälklag och λdekl=0.039 W/mK som cellulosafiber för väggar (Petterson, 2009 
s.499). 
 
Cellulosafiber säljs som bland annat Ekofiber.  
 

2.5 Andra isoleringsmaterial 
 

Teoretisk fakta kring andra isoleringsmaterial vilka har varit betydande för detta examensarbete. 

2.5.1 Cellglas 
 

Cellglas består av glas material med slutna celler med 0.5-2,5 mm diameter. Materialet tillverkas av 
sand eller kalksten tillexempel. Isoleringens färg är ofta i blåsvart kulör. Densiteten för cellglas är 
150-200 kg/m3. Värmekonduktiviteten är ca λdekl=0.060 W/mK vid densiteten 150 kg/m3. Cellglas är 
obrännbart och diffusionstätt (Burström, 2013 s.472). Materialet kan användas som isolering på 
grunder, källarväggar, platta och tak (Ekobyggportalen, u.å) 
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2.5.2 Cellplast 
 

Cellplast tillverkas genom expansion av lämplig plast, det leder till att cellplasten erhåller ett system 
av porer som antingen är slutna eller öppna. Cellplast som värmeisolering kräver slutna porer. Det 
finns olika typer av cellplast några av dessa är Polystyrencellplast som finns antingen som: 
Expanderad polystyren(EPS) eller extruderad polystyren(XPS), dessa skapas genom två olika metoder. 
Metod ett utgår man från små plastkulor som innehåller ett kolväte. Via upphettning med ånga 
expanderas plastkulorna till ihåliga kulor. Därefter placeras de i formar uppvärms på nytt och som en 
effekt av smältning produceras expanderad polystyren. Vid expanderad polystyren(EPS) framträder 
kulstrukturen mycket tydligt. Detta är den andra metoden där en plastspruta används, där smält 
styrenplast och kolväten får expandera ur ett munstycke för att sedan gjutas.  Styrencellplast finns 
som i vit, ljusblå eller rosa kulör. Materialet har god kemisk beständighet men är känsligt för 
lösningsmedel. Även ur brandsynpunkt är styrencellplast olämpligt eftersom den smälter och 
brinner. Polyuretancellplast är en annan form av cellplast och är en härdplast som framställs genom 
att en isocyanat reagerar med ett hydroxylhaltigt ämne. Tidigare hade polyuretancellplast en låg 
värmeledningsförmåga eftersom de slutna cellerna fylldes med freongaser. Idag används istället luft 
eller miljövänliga gaser som drivmedel. Produkten är oftast styv och förekommer i gulbrun färg. 
Polyuretancellplast används även som värmeisoleringsmaterial i kylskåp, sandwichelement för hus 
och drevningsmaterial. Polystyren har en värmeledningsförmåga på λdekl=0.035 W/mK och har en 
densitet på 15-30 kg/m3. Polyuretan har en densitet på 30-50 kg/m3 och har en 
värmeledningsförmåga på λdekl=0.035 W/mK (Burström, 2007 s.470-472). 

2.5.3 Mineralull 
 

Mineralull finns både som stenull och glasull. Stenull tillverkas genom diabas som råvara som smälts 
med koks i ca 1600 °C. Som effekt rinner smältan ut över roterande spinnhjul och leder sedan till 
fibrer. Kraftiga luftströmmar förlänger fibrerna ytterligare. När glasull tillverkas är sand den 
huvudsakliga komponenten men även glaskross som råmaterial. Glaskross smälts i 1400 °C och rinner 
sedan ner i en roterande spinnare med många små hål. Genom dessa hål slungas glaset ut och 
stelnar till fibrer med medellängd ca 100 mm. Stenullsfibrerna är gråbruna och glasullen är ljus. 
Glasfibrernas diameter är ca 5-10 µm medan stenullsfibrerna är grövre. Skrymdensiteten hos stenull 
är något högre jämfört med glasull vid samma värmekonduktivitet. En ytterligare tillsats i stenull och 
glasull fenolharts ca 0.8-2 vikt- %. Detta ändrar färgen till gul för glasull och mörkt gråbrun för 
stenullen. Mineralolja tillsätts även för att göra materialet vattenavvisande och att minska damm 
avgivningen. Mineralull tillverkas som lösull, mattor eller skivor (Burström, 2007 s.467-469).   
 
Det är densiteten som avgör vad för värmeledningsförmåga materialet får, på tabellen nedan anges 
mineralulls olika värmeledningsförmågor beroende på densiteten: 
 
Tabell 2 Värmeledningsförmåga mineralull(Petterson, 2009 s.497). 

Objekt Densitet Värmeledningsförmåga 

Tak 95 kg/m3 λdekl=0.039 W/mK 

Tak 115 kg/m3 λdekl=0.039 W/mK 

Bjälklag 20 kg/m3 λdekl=0.036 W/mK 

Bjälklag 15 kg/m3 λdekl=0.039 W/mK 

Lösull 27 kg/m3 λdekl=0.042 W/mK 

Väggar 15 kg/m3 λdekl=0.039 W/mK 

Väggar 20-80 kg/m3 λdekl=0.036 W/mK 

Väggar 25-50 kg/m3 λdekl=0.033 W/mK 

Mark 150 kg/m3 λdekl=0.036 W/mK 
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2.6 Energieffektiva lösningar 
 

Genom att begränsa värmeförlusterna kan en god värmeisolering begränsa transmissionsförlusterna. 
Ordentlig lufttäthet hos klimatskärmen begränsar infiltrationsförlusterna och optimering av 
ventilationen begränsar ventilationsförlusterna. Även en god framhållning till värmeproduktion och 
värmedistribution begränsar värmeförlusterna i värmepannor m.m. En effektiv värmeanvändning 
minskar värmeenergibehovet med ventilationsvärmeväxlare, värmepump och solvärmeinstallationer 
och en effektiv elanvändning minskar energibehovet genom att begränsa effekt och energibehovet 
för maskiner och belysning m.m. (Petterson, 2009 s.35). 

2.6.1 Optimering av ventilation  

2.6.1.1 FTX-ventilation 
 

FTX-ventilation innebär från och tillufts ventilation med återvinning. Den är utrustad med 
värmeväxlare (X). Värmeväxlaren kan vara en plattvärmeväxlare eller en roterande värmeväxlare. 
Roterande värmeväxlaren har den högsta verkningsgraden en läcka kan ske mellan frånluft och tilluft. 
Därför är de olämpliga vid kök och rökrum samt industriella processer som svetsning (Av, u.å). 
   
Plattvärmeväxlare fungerar genom att till- och frånluften passerar varandra ett lamellpaket av 
veckade aluminiumplåtar. Den varma frånluften värmer upp aluminiumplåtarna och den kalla 
tilluften tar upp värmen. Avfrostning av plattvärmeväxlare behöver göras när det är minusgrader ute, 
men detta sker automatiskt genom att ventilationen stoppas ett par minuter några gånger om dagen 
(Energimyndigheten, u.å).  
  
Styrning av luftflödet är möjligt i ett FTX-system. Den kan vara både automatisk eller manuell. Med 
behovsstyrning kan uteluftsflödet minska till hälften när det inte vistas personer i byggnaden och öka 
när det vistas människor i byggnaden, vilket leder till att energi sparas (Energimyndigheten, u.å).   
FTX-system brukar ha en verkningsgrad på 75-85 % (Energimyndigheten, u.å). 

2.6.1.2 Utformning av tak och vind 
 

Att konstruera ett kalltak innebär ett stort ventilationsutrymme som leder till bättre 
ventilationsmöjligheter jämfört med parallelltak och tak med litet vindsutrymme med flera, däremot 
så har ventilationen i taket ibland negativa effekter på takets funktion beroende på olika 
förhållanden för lufttrycksdifferenser, värmeflöden och fuktflöden (Petterson, 2009 s.35-36). För att 
få en god ventilation gället det att det finns väl tilltagna ventilationsöppningar i takfot och ofta även i 
taknock, men det gäller att yrsnö inte tränger in. Detta ska hjälpa att föra bort eventuell in läckande 
fukt i taket genom bjälklaget men också fukt som kommer utifrån in i taket. Ifall en ångspärr är 
placerad i konstruktionen för att minska på fuktigheten, så måste även det ventileras bort (Petterson, 
2013 s.35). Ett exempel på ångspärr är polyetenfolie, det är en tunn 0.20 mm plastfilm som normalt 
används som luft tätning men kan också fungera som diffusionsspärr (Petterson, 2009 s.35). 

2.6.2 Begränsning av transmissionsförluster och infiltrationsförluster 
 

Så kallade passiva hus är lönsamma gällande låga transmissionsförluster och infiltrationsförluster. 
Det är byggnader som inte behöver någon energi alls för uppvärmning, utan värms passivt av  
internvärmen och av solvärmen. Principen för passiva hus är att de är kraftigt isolerade med 
värmeisolering och lufttäta, samt att det tas tillvara på värmen från personer, elektriska apparater, 
varmvatten och instrålad sol. För flerbostadshus ligger den specifika energianvändningen för passiva 
hus på 45 kWh/år och för friläggande hus 55 kWh/år (Petterson, 2009 s.142-143). För lokaler låg 
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2012 gränsen för specifik energianvändning i zon 1 för lokaler vilka inte är eluppvärmda på 53kWh/år 
gällande passiva hus (Passivhuscentrum, 2012).   
 
Om det inte finns möjligheter att uppföra passiva hus, så kan tilläggsisolering åstadkomma goda 
besparingar gällande transmissionsförluster. Att tilläggsisolera vinden är ett bra alternativ för att 
minska på energiförlusterna det är även billigt, däremot kan en tilläggsisolering i vinden innebär att 
vinden blir kallare och det kan innebära fuktproblem (Energimyndigheten, u.å). 
    
En annan lösning är att täta dörrar och fönster vilket även är relativt billigt (Energimyndigheten, u.å). 
Ett passivt hus rekommenderar U-värden låga som 0.9 W/m2K för fönster (Pettersson, 2009 s.143). 
Det går även bra att byta fönster och dörrar. Att bygga ett slags vindfång är ett bra sätt att minska på 
energiförlusterna på grund av att när dörrar öppnas och stängs släps luft in i huset och det kan 
begränsas med ett vindfång (Varmahus, u.å). 

2.6.3 Övriga energieffektiva lösningar 
 

Varmvatten kan sparas genom att duscha istället för att bada och att duscha kortare tid, en annan 
lösning kan vara att montera snålspolande munstycken på kranarna och duschhandtagen, isoleringen 
av varmvattenberedaren borde vara god. Även en avloppsvärmeväxlare främst vid nybyggnation kan 
vara en bra lösning för att minska värme från avloppsvattnet och förvärmer vattnet som går till 
varmvattenberedaren (Varmahus, u.å).  
 
Behovsstyrd belysning med närvarostyrning är ett utmärkt sätt att spara på elenergin. Skanlog 
lagerpartners har till exempel sparat 70 % av sin elförbrukning genom att installera närvarostyrning, 
tidigare hade de haft belysning i alla rum under hela arbetstiden (smartbelysning, u.å). 
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3 Genomförandemetod 
 

För att uppnå resultat till detta arbete har jag tagit fram bygglovshandlingar, kalkyler och 
energiberäkningar. Med bygglovshandlingarna, kalkylerna men också energiberäkningarna ska 
intressenter från Jämtlands Räddningstjänst kunna bedöma ifall det är lämpligt att ansöka om 
bygglov genom Östersunds kommun.  

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod  
 

Detta examensarbete har i stort sett genomförts med en kvantitativ metod och till en viss del med en 
kvalitativ metod. Kvantitativt har beräkningar utförts och kvalitativt har intervjuer hållits. För 
kvalitativa metoder har en del forskare föredragit trovärdighet före validitet och reliabilitet. Hur 
detta kan påvisas är genom att visa att val av teori och begrepp är relevanta för arbetets syfte samt 
att det finns en tydlig beskrivning hur studien har genomförts, att syfte och frågeställningar har 
besvarats.  Reliabilitet handlar om resultaten blir detsamma ifall det omprövas och validitet handlar 
om det som avses att mäta är det som har mätts. Till kvantitativa metoder används validitet och 
reliabilitet ofta (Specped, u.å). Bengt Jervhed har hjälp till med anbudskalkyleringen och därmed 
uppfylls reliabiliteten. Validiteten har brustit i med att schlabonvärden har använts till exempel för 
tappvarmvatten och fastighetsel se mer om schlabonvärden under kapitel 3.1.1. 

3.1.1 Schlabonvärden 
 
Schlabonvärden för köldbryggor och läckage har använts. Dessutom har rekommenderade luftflöden 
i lokaler som kan vara drabbade av luftföroreningar använts och inga korrektioner av u-värdet har 
genomförts då jag har ansett de vara försumbara till detta examensarbete. Ukorr har därför i alla 
sammanhang omvandlas till 0 vid beräkningen av det korrigerade U-värdet. Schlabonvärden för 
fastighetsel, tillskott från verksamhetsenergi, uppvärmning av tappvarmvatten, vädring, läckage, 
personvärmetillskott, antalet personer som vistas i lokalerna under drifttid, avskärmning av solljus 
och transmittansen har uppskattats från Sveby. 

3.2 Informationshämtning och program för genomförande 
 

Informationshämtning från litteratur och internet sökmotorer har hjälpt mig att genomföra detta 
arbete. Korta intervjuer med intressenter från Jämtlands Räddningstjänst har hållits för inventering 
av befintlig byggnad och miljökrav för nybyggnad, anledningen till att dessa intressenter har valts är 
för att de har förståelse för objektet jag undersöker.  
  
Till den största delen har litteratur från tidigare kurser från byggingenjör med inriktning hållbart 
byggande använts mer specifikt är det då litteratur som behandlar byggnadsmaterial och 
byggnadsfysik, produktionsplanering samt bygglovshandlingar. Google har används som sökmotor 
för informationshämtning från internet. Det har handlat om energisparande åtgärder, hämtning av 
figurer som energibalans illustration och kompletterande information utöver litteraturen ovan.    
För att upprätta arbetets resultat och rapport har ordbehandlaren Word, Power point och Adobe 
acrobat reader använts. Handberäkningar för energibalansräkning har genomförts i Word. 
 
Energibalansberäkningar går att upprätta med olika mjukvaror som finns att hämta från internet t.ex. 
Energycalculator. Men till detta examensarbete har handberäkningar varit prioritet mest pga. ett 
intresse att förstå innebörden av resultaten. För övrigt har nedanstående program använts. 
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3.2.1 Archicad 
 

Archicad är ett BIM-program (Graphisoft, u.å). Archicad har varit ett stöd för utformningen av 
planritningar och sektioner för arbetet.  

3.2.2 Bidcon 
 
Bidcon behandlar kalkyleringsarbeten för anbud, produktionskalkyler och förvaltningsprocesser 
(Consultec, u.å). Bidcon har använts för att upprätta kostnadskalkyler för nybyggnaden i Jämtland 
Räddningstjänst övningsområde. Dessutom har U-värden till olika konstruktionsdelar hämtats från 
Bidcon. Dessa är väggar och vindsbjälklag. R-värden har hämtats till Golv konstruktioner. U-värden till 
fönster och dörrar har hämtats från diverse leverantör och U-värdet för taket har räknats manuellt. 

3.2.3 Inventering 
 

Inventering ska finnas som underlag för utformningen av planlösning till den nya byggnaden som ska 
vara identisk med den befintliga personalbyggnaden men även för planering av andra utrymmen i 
huset. Jag vill att personalen ska uppleva en känsla av att det gamla huset finns kvar i den nya 
byggnaden.  
 
Inventering mina antaganden och svar från Räddningstjänsten Jämtland: 
Rumshöjd: 2,4 m. 
Nockhöjd: 4 m. 
Byggnadsmått enligt planritning nedan: 
 
 Figur 4. Planritning av befintlig personalbyggnad (Projektunderlag, 2015)   
 

  



 

 

19 
 

 
 
 
 
Figur 5. Fotodokumentation av personalbyggnad (Projektunderlag, 2015)  
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4 Resultat 

4.1 Nybyggnad  
 

Intervju frågor till Jan Nilson på Jämtland räddningstjänst angående utformning och miljökrav. 
 

Vad har ni för miljökrav? 
Har ni krav på stomsystem och i vilket material? Även fasaderna och invändigt finns det några krav på 
till exempel innerväggar, dörrar/partier osv.? 
Finns det något lokalprogram? med beskrivningen av alla rum ni behöver och hur stora de får bli? 
 
intervjusvar från Jan Nilsson: 
”Tvätt avdelningen för kläder och utrustning ska vara utformad så att personalen inte ska behöva 
vara oroliga för sin hälsa. 
Dvs. rejäla fläktar och punktutsug där man hanterar smutsigt material. 
Byggnaden ska vara funktionell och enkel i sin utformning och sitt utseende. 
Isolerad enligt dagens normer så att man inte eldar för kråkorna.  
Stommen får du avgöra vilket material som blir bäst, likaså fasadbeklädnad, innerväggar, tak, dörrar 
mm mm...Helst utan vinklar och vrår. Du kan gå ut från ritningen som jag skickar med... alla ytor som 
är inritade har en funktion.   
Jag kan även skicka med några bilder av hur det ser ut idag.” (Projektunderlag, 2015). 

4.1.1 Allmänt 
 
Det förslag jag har inspirerats av är från Moelven och är rekommenderat av Jan Nilsson från 
Jämtlands Räddningstjänst och finns i Bilaga 5. Utformningen gällande rumstyper och utrustning har 
inspirerats från Moelvens förslag som är ett bra förslag med avseende för utformningen av 
arbetsplatser. Inspiration har även hämtats från Jämtlands Räddningstjänst befintliga 
personalbyggnad som finns som planlösning i metod delen.  Projektet utgår från två förslag och 24 
personer vistas i lokalerna under drifttid där principen är enligt tabellen nedan: 
 

Förslag 1  Förslag 2  

Delalternativ 1 Med mobila 
punktutsug 
(Filtercart, max 1050 
m3/h) 

Delalternativ 1 Med mobila 
punktutsug 
(Filtercart, max 1050 
m3/h) 

Delalternativ 2 utan mobila 
punktutsug 

Delalternativ 2 utan mobila 
punktutsug 

    

    

 
Lokalerna är utformade så att det finns tillgänglighet från återställningsdelen till andra utrymmen i 
huset. En tjockare vägg är placerad att avskilja återställningsdelen med resterande utrymmen för att 
minska på eventuella luftföroreningar sprider sig i lokalen. Rumstyper och areor finns som 
sammanställning i tabeller nedan. 
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I bilaga 2 återfinns detaljer kring vägguppbyggnader, bilaga 4 återfinns planritningar och 
sektionsritningar för respektive förslag, bilaga 1 återfinns uträkningar av energihushållning, U-värden 
och Um-värden, i bilaga 3 finns kalkyler på förslagen och i bilaga 5 finns Moelvens förslag. 

4.1.2 Nybyggnad förslag 1 och förslag 2- alternativ 1 och alternativ 2 
Isolerings lösningar 
 
Alternativ 1  
 
Tak: 500 mm Ekofiber isolering 
   
Väggar: 220 mm Ekofiber mellan 220 mm träreglar. 
    
Vind: 450 mm Ekofiber sprutat på vindsbjälklag.  
  
Golv: Isolering under betongplattan med 3x100 mm cellplastisolering. 
   
Dörrar och fönster: Två-sidig drevning utfört med mineralull. 
   
Alternativ 2  
 
Tak: 500 mm lösull (mineralull).   
 
Väggar: Cellplast 40 mm och 220 mm mineralull mellan 220 mm reglar.    
 
Golv: Inga ändringar.   
 
Vind: Lösull 450 mm sprutat på vindsbjälklag.   
  
Dörrar och fönster: Inga ändringar. 

4.1.3 Sammanställning och energihushållning alternativ 1 och 
alternativ 2 
 

Sammanställning förslag 1: 
 

Rum Area 
BOA 
(kvm) 

Matsal 39.1 

Förråd 7.8 

Upphängning, 
hyllor 

9.6 

Pausrum 15 

RWC 6.2 

Ventilationsrum  2.2 

Förråd 1.9 

Grovlektionssal 47.2 

Kontor 10.5 

WC 4.5 

Hall 4.4 
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Passage 12.8 

Vindfång 2.7 

Städ 3.1 

WC 3.4 

WC 4 

Omklädningsrum  22.8 

Omklädningsrum 21.3 

Bastu 7.1 

Utlämning 25.2 

WC 2.4 

Grov entré 15.3 

Rökskydd 9.2 

Disk 18.4 

Tvättstuga 33.1 

Torkrum 12.3 

Torkrum 11.8 

Total  333.3 

 

BOA inklusive 
innerväggar 
(kvm) 

BTA 
(kvm) 

Fönster 
(kvm) 

Ytterdörrar 
(kvm) 

Innerdörrar 
(kvm) 

Ytterväggar 
(kvm) 

Tak 
(kvm) 

Vind 
(kvm) 

375 405 32 11 41 336 375 375 
 
 

Energihushållning alternativ 1: 

Byggnadsdel W/m2K 
ukorr 

A (kvm) Aom 
(kvm) 

Um-
värde 
W/m2K 

Atemp 
(kvm) 

Qmax
energi kWh/år 

(Krav 
max 
105 
KWh/år  
 
 
 

 

Vind 0.081 375       

Ytterväggar 0.225 336       

Golv 0.109 375       

Fönster 1.1 32       

Dörrar 1 11       

Tak 0.11 375       

  Resultat 1504 0.187 375 Mobila 
punktutsug och 
0.35 l/s m2 

74  

      Mobila 
punktutsug och 
0.7 l/s m2 

78  

      Mobila 
punktutsug och 
1.4 l/s m2 

85  
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Energihushållning alternativ 2: 

Byggnadsdel W/m2K 
ukorr 

A (kvm) Aom 
(kvm) 

Um-
värde 
W/m2K 

Atemp 
(kvm) 

Qmax
energi 

 
 

kWh/år 
 
kWh/år 
(Krav max 
105 
KWh/år  

 

Vind 0.087 375       

Ytterväggar 0.167 336       

Golv 0.109 375       

Fönster 1.1 32       

Dörrar 1 11       

Tak 0.116 375       

  Resultat 1504 0.175 375 Utan mobila 
punktutsug 
och 0.35 l/s 
m2 

67  

      Utan mobila 
punktutsug 
och 0.7 l/s 
m2 

70  

      Utan mobila 
punktutsug 
och 1.4 l/s 
m2 

76  

 

4.1.4 Nybyggnad förslag 2- alternativ 1 och alternativ 2 
 

Rum Area 
BOA 
(kvm) 

Matsal 39.1 

Upphängning, 
hyllor 

9.6 

Pausrum 15 

RWC 6.2 

Ventilationsrum 2.2 

Grovlektionssal 32.8 

Kontor 20.3 

WC 4.5 

Hall 4.4 

Passage 17.5 

Passage 5.7 

Städ 1.4 

Förråd 1.9 

Förråd 3.6 

Vindfång 2.7 

Städ 3.1 

Dusch 6 

WC 3.7 
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Omklädningsrum  31.9 

Mindre 
Omklädningsrum 

21.6 

WC 3.1 

Städ 2.3 

Bastu 9.4 

Utlämning 25.2 

WC 2.4 

Grov entré 15.3 

Rökskydd 9.2 

Disk 18.4 

Tvättstuga 33.1 

Torkrum 12.3 

Torkrum 11.8 

Total  375.6 
 
 

BTA 
(kvm) 

Fönster 
(kvm) 

Ytterdörrar 
(kvm) 

Innerdörrar 
(kvm) 

Ytterväggar 
(kvm) 

Tak 
(kvm) 

Vind 
(kvm) 

427 39 7.56 36 378 394 394 
 
 

Energihushållning alternativ 1: 

Byggnadsdel W/m2K 
ukorr 

A (kvm) Aom 
(kvm) 

Um-
värde 
W/m2K 

Atemp 
(kvm) 

Qmax
energi kWh/år 

Krav max 
105 KWh/år  

 

Vind 0.081 394       

Ytterväggar 0.225 378       

Golv 0.109 394       

Fönster 1.1 39       

Dörrar 1 7.56       

Tak 0.11 394       

  Resultat 1607 0.190 394 Med mobila 
punktutsug 0.35 
l/s m2 

71  

      Med mobila 
punktutsug 0.7 
l/s m2 

74  

      Med mobila 
punktutsug 1.4 
l/s m2 

82  

 
Energihushållning alternativ 2: 
Byggnadsdel W/m2K 

ukorr 
A (kvm) Aom 

(kvm) 
Um-
värde 
W/m2K 

Atemp 
(kvm) 

Qmax
energi kWh/år 

 
kWh/år 
(Krav max 
105 KWh/år) 

 

Vind 0.087 394       

Ytterväggar 0.167 378       

Golv 0.109 394       

Fönster 1.1 39       
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Dörrar 1 7.56       

Tak 0.116 394       

  Resultat 1607 0.176 394 Utan mobila 
punktutsug 
0.35 l/s m2 

62  

      Utan mobila 
punktutsug 
0.7 l/s m2 

65  

      Utan mobila 
punktutsug 
1.4 l/s m2 

71  

 

4.1.5 Nybyggnad förslag 1 och förslag 2- alternativ 1 och alternativ 2 
Energieffektiva lösningar 
 
Förslag 1: 
Alternativ 1 – Taket är utformad som ett kalltak med fullventilation från taknock och takfot. Plastfolie 
är applicerat mot kondensbildningar i väggar, tak och vind. FTX-ventilationssystem med 89 % 
verkningsgrad med närvarostyrning installeras vilket sänker luftomsättningen till 0.1 oms/h när inga 
människor vistas i lokalen. Lufttätare 3-glasfönster och dörrar fås som en effekt av drevning. 
Processventilationssystem är inte installerat utan det ersätts av mobila punktutsug med filter som 
kan tas i drift 2 h per arbetsdag. Väggar, tak, och vind är välisolerade med Ekofiber för att minska på 
transmissionsförlusterna och cellplast är applicerat under betongen för att minska fuktigheten. 
Närvarostyrda armaturer i lokalerna är installerade. Avloppsvärmeväxlare är installerad med 54.7 % 
verkningsgrad för att minska på energiuppvärmningen av tappvarmvatten. Vindfång är byggt för att 
spara på vädringen.  
 
Alternativ 2 – Taket är utformad som ett kalltak med ventilation från taknock och takfot. Plastfolie är 
applicerat mot kondensbildningar i väggar, tak och vind. FTX-ventilationssystem med 89 % 
verkningsgrad med närvarostyrning installeras vilket sänker luftomsättningen till 0.1 oms/h när inga 
människor vistas i lokalen. Lufttätare 3-glasfönster och dörrar fås som en effekt av drevning. 
Processventilationssystem är inte installerat och ersätts inte av mobila punktutsug (Gasmask används 
vid behov vid hantering av tvätt om det krävs). Väggar är installerade med mineralullskivor, tak och 
vind med lösull(mineralull) för att minska på transmissionsförlusterna och cellplast är applicerat 
under betongen för att minska fuktigheten. Närvarostyrda armaturer i lokalerna är installerade.  
Avloppsvärmeväxlare är installerat med 54.7 % verkningsgrad för att minska på 
energiuppvärmningen av tappvarmvatten. Vindfång är byggt för att spara på vädringen.  
 
 
Förslag 2:  
Inget vindfång är byggt, inga andra ändringar från förslag ett.  
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4.1.6 Nybyggnad förslag 1 och förslag 2- alternativ 1 och alternativ 2 
Kalkylresultat 

  
Förslag 1 och alternativ 1:  
Slutsumma: 7089 523 kr exkl. moms. 
Slutsumma: 8861 903 kr inkl. moms.   
17505 kr/m2 BTA exkl. moms 405 kvm.  
Summa arbetstid: 2840 tim. 
 
Förslag 1 och alternativ 2:  
Slutsumma: 6906 602 kr exkl. moms.   
Slutsumma: 8633 252 kr inkl. moms.  
17053 kr/m2 BTA exkl. moms 405 kvm. 
Summa arbetstid: 2787 tim. 
   
Förslag 2 och alternativ 1:  
Slutsumma: 7 375 267 kr exkl. moms.  
Slutsumma: 9 219 084 kr inkl. moms.   
17272 kr/m2 BTA exkl. moms 427 kvm.  
Summa arbetstid: 2966 tim.  
  
Förslag 2 och alternativ 2:  
Slutsumma: 7 192 731 kr exkl. moms  
Slutsumma: 8 990 914 kr inkl. moms   
16845 kr/m2 BTA exkl. moms 427 kvm.  
Summa arbetstid: 2924 tim. 
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5 Diskussion 

5.1 Nybyggnad 
 

Kalkylernas resultat har visat att summan överstiger budget ca 1000000–1400000 kr exkl. moms. 
Projektet kostar 17505 kr/m2 exkl. moms för delalternativ 1 och 17053 kr/m2 exkl. moms för 
delalternativ 2 och förslag 1. 17272 kr/m2 och 16845 kr/m2 exkl. moms för delalternativ 1 och 2 och 
förslag 2. Kalkyleringen brukar oftast behöva göras så noggrant som möjligt och dessutom måste den 
utföras på väldigt kort tid. Kalkylering av UE-kostnader samt omkostnader är en del av arbetet 
dessutom vilket kräver att arbetet organiseras ordentligt. 

5.2 Energianvändning och isolering 
 

Till detta examensarbete har schablonvärden antagits för att beräkna den specifika 
energianvändningen gällande vädring, uppvärmning av tappvarmvatten, el, persontillskott, tillskott 
från verksamhetsel m.m. Ett antagande har även gjorts för beräkningen av köldbryggorna, 
luftläckage, avskärmning, transmittans samt inga korrigeringar av U-värdet har gjorts, detta är på 
grund av att köldbryggorna brukar motsvara 20 % av husets värmeförluster och korrigeringar av U-
värdet har inte gjorts på grund av mitt behov av att reducera rapportens omfattning. Säkrare resultat 
hade kunnat erhållas om riktiga värden hade funnits tillhanda.   
 
Till nybyggnaderna har arean skiljt sig med 19 kvm i BOA för förslag 1 och förslag 2. Till förslag 2 har 
det projekterats in fler fönster vilket ger ett större värmetillskott i form av solljus dessutom har 3-
glasfönster åstadkommit tätare fönster. Detta har då jämförts med förslag 1 med färre fönster och 
mindre värmetillskott i form av solljus men mindre boarea än förslag 2 samt ett vindfång vid entrén 
som sänker vädringen. 
 
Den specifika energianvändningen för förslagen är följande: 

1. Förslag 1 - alternativ 1: 74 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 0.35l/sm2. 
2. Förslag 1 - alternativ 1: 78 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 0.7l/sm2.   
3. Förslag 1 - alternativ 1: 85 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 1.4l/sm2. 
4. Förslag 1 - alternativ 2: 67 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 0.35l/sm2.  
5. Förslag 1 - alternativ 2: 70 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 0.7l/sm2. 
6. Förslag 1 - alternativ 2: 76 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 1.4l/sm2. 
7. Förslag 2 - alternativ 1: 71 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 0.35l/sm2.  
8. Förslag 2 - alternativ 1: 74 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 0.7l/sm2. 
9. Förslag 2 - alternativ 1: 82 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 1.4l/sm2.  
10. Förslag 2 - alternativ 2: 62 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 0.35l/sm2.  
11. Förslag 2 - alternativ 2: 65 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 0.7l/sm2. 
12. Förslag 2 - alternativ 2: 71 kWh/år ifall det råder ett luftflöde på 1.4l/sm2. 

 
En besparing på 7-9 kWh/år erhålls ifall mobila punktutsug inte används. Resultatet kan jämföras 
med passiva hus som har en lägre energiförbrukning än mina uppmätta värden. Till passiva 
flerbostadshus ligger den specifika energianvändningen på 45 kWh/år och för friläggande hus 55 
kWh/år och för lokaler i zon 1 låg gränsens för den specifika energianvändningen på 53 kWh/år 2012. 
Möjligtvis hade kraftigare isolering i t.ex. väggar och golv och verkliga värden som inte beräknats 
med många schablon värden kunnat åstadkomma en lägre energianvändning. 
Valet av vilket system är bäst är dock beroende på kraven om användningen av punktutsug och vilka 
skador föroreningarna i lokalen kan ge hälsan. Om ett uteluftsflöde på 0.7 l/s per m2 men maximalt 
1.4 l/s per m2 under drifttid samt 0.1 l/s per m2 under resterande tid framförs i lokalerna beroende 
på föroreningarna som sprider sig i lokalen kan den specifika energianvändningen höjas enligt   
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110 (qmedel-0,35) detta värde beräknas dock med maximalt 1l/s per m2, detta skulle resulterat i ett 
förhöjt krav på energianvändning enligt kravet på 105 kWh/år. Ifall husets klimatskärm hade haft ett 
Um-värde som är högre än detta examensarbetes beräknade Um-värde hade lägre kostnader för 
bygget blivit en uppenbarelse. Mindre isolering hade kunnat användas då för att erhålla ett resultat 
som håller måttet på energianvändningen men prestandan på huset hade då sjunkit. 
Byggkostnaderna hade sjunkit men inte tillräckligt för att klara budget. I kalkylen och byggnadsdelar 
finns priser på de olika isoleringsmaterialen som används till projektet.   
 
Alternativ 1 - förslag 1 och alternativ 1 - förslag 1 har projekterats tillsammans med Ekofiber och 
mobila punktutsug och har gett en högre byggkostnad jämfört med resterande alternativ vilka har i 
stort sett ersatts av mineralull för ytterväggar kompletterat med cellplast eller lösull av mineralull när 
det kommer till isoleringen av tak och vind. Detta har resulterat i ett bättre Um-värde men lösullens 
isoleringsförmåga har varit sämre än ekofiber isoleringen. Dessutom har en bättre specifik 
energianvändning och lägre kostnader för hela bygget uppstått efter användning av mineralull istället 
än Ekofiber. Däremot leder mineralull till sämre förmåga att isolera mot fukt och det kan bildas 
kondens i de utrymmen som inte appliceras med fuktspärr. Fuktspärr i form av plastfolie har då 
applicerats till de utrymmen som behöver det. Fuktspärr har tillsatts till de utrymmen Ekofiber har 
använts. Dessutom har Ekofiber bättre förmåga att motstå fukt och har inte i lika stor grad ett behov 
av fuktspärr som vid användning av mineralull. Cellglas är en bra ersättning för cellplast i grunden. 
Cellglas är både billigare, miljövänligt och bättre gällande isolering mot fukt, däremot erhåller 
cellplast bättre isoleringsförmåga än cellglas vilket då har använts till en fördel i detta 
examensarbete. Cellplasten har projekterats in under betongplattan vilket leder till varmare golv och 
mindre fuktighet vilket kan råda ifall cellplasten appliceras över betongplattan. Cellplast har även 
applicerats som ett komplement för fuktspärren till ytterväggen där mineralullen har använts före 
Ekofiber. Detta för att cellplasten har goda fukttekniska egenskaper och dessutom ger det en bättre 
värmeisolering och har lett till en relativt bättre U-värde än för väggen med Ekofiber. 

5.3 Ventilationssystem 
 

Mobila punktutsug har varit en ersättning till processventilationssystem. Eftersom vissa 
uppmätningar inte kan göras innan huset är färdigbyggt är det svårt att bedöma i förväg vad som är 
det mest lämpliga ventilationssystemet. Om det däremot finns risk för föroreningar som kan skada 
hälsa så ska processventilationssystem alltid installeras, däremot om det inte är möjligt med 
processventilationssystem kan mobila punktutsug användas. FTX-system har hjälpt att sänka 
ventilationen avsevärt, utan FTX-system hade det inte funnits en återvinning av 89 % av den värme 
som behövs till uppvärmning av lokalerna. Dessutom bidrar närvarostyrning till en ytterligare 
energisparning vilket sänker den specifika energianvändningen. I bilaga 1 återfinns uträkningarna för 
ventilationsförlusterna. Däremot så har FTX-system med roterande värmeväxlare negativ inverkan 
vid rökiga miljöer som kök och svetslokaler eftersom läckor kan ske mellan frånluft och tilluft vilket 
gör dem otillämpliga i sådana miljöer.  Utformningen av ett kalltak har bidragit till bättre 
ventilationsmöjligheter i vinden. Förutom appliceringen av fuktspärr, så kan vinden ventileras med 
en ventilerad takfot efter att vinden applicerats med en stor mängd isolering. 

5.4 Övriga energisparande åtgärder 
 

Lokalerna har blivit utformade med bastu samt omklädningsrum med duschrum som används i stort 
sätt varje dag. Uppvärmningen av tappvarmvatten har då sänkts med en avloppsvärmeväxlare med 
54.7 % verkningsgrad. Avloppsvärmeväxlare har medfört lägre specifik energianvändning och därför 
är det bra att installera vid nybyggnationer. Närvarostyrda armaturer bidrar till lägre 
verksamhetsenergi vilket har varit lönsamt för många företag däremot har till detta arbete ett 
schablon värde för verksamhetsenergi använts för att beräkna värmetillskott till den specifika 
energianvändningen.  
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6 Slutsatser  

  
Forskningsfråga ett: 
Kalkylernas resultat till alla förslag har visat att budgeten har överskridits. Det går därmed inte att 
starta en nybyggnation av en återställningsdel till Jämtlands Räddningstjänst.  

 
Forskningsfråga två: 

 Av isoleringsmaterialen som undersöktes så sänkte användningen av Ekofiber i tak och vind 
U-värdet mest som ledde till bättre specifik energianvändning, 

 Av isoleringsmaterialen som undersöktes så sänkte användningen av mineralull i väggar U-
värdet mest som ledde till bättre specifik energianvändning, 

 Cellplast isolering valdes som isoleringsmaterial till grunden eftersom den har fördelaktiga 
förutsättningar att sänka U-värdet vilket ledde till en bättre specifik energianvändning.  

 
Forskningsfråga tre: 

 FTX-systemet har sparat på ventilationsförlusterna avsevärt med närvarostyrning. Dessutom 
har FTX-systemets verkningsgrad varit hög vilket har lett till en förbättrad specifik 
energianvändning,  

 Fler fönster till förslag 2 gav en förbättrad specifik energianvändning,  

 Införandet av avloppsvärmeväxlare har sänkt uppvärmningen av tappvarmvatten som i sin 
tur gav en förbättrad specifik energianvändning, 

 Införandet av ett vindfång till förslag 1 har projekterats men har räknats med ett schablon 
värde till beräkningen av vädringen till den specifika energianvändningen, 

 Närvarostyrda armaturer har projekterats in i förslagen men har räknats med ett schablon 
värde till beräkningen av värmetillskott från verksamhetsenergi.  

 
Forskningsfråga fyra: 
Användningen av de mobila punktutsugen i lokalerna har ökat den specifika energianvändningen. 
Beräkningar har visat sig att det sker en besparing på 7-9 kWh/år ifall mobila punktutsug inte 
används i lokalerna.   
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7 Förslag till fortsatt arbete 

Ifall huset byggs färdigt är ett vettigt förslag att verifiera energiberäkningarna. Detta pga. att få ett 
noggrant värde på den specifika användningen och dels på grund av att det går tillämpa 
uteluftsflödet i lokalerna till föroreningarna som sprider sig i lokalerna. Ett säkrare resultat fås ut 
genom köldbryggor och korrigeringar av U-värden räknas ut och otätheter identifieras för att 
uppskatta luftläckageförluster när huset står klart. Även att ha underlag hur många personer som 
kommer vistas i lokalerna kan ge säkrare beräkningar när det kommer till personvärmetillskott.    
 
Roterande FTX-system har negativ inverkan i rökiga miljöer. Beroende på hur rökigt och farligt det 
kommer vara i tvätt avdelningen kan en undersökning göras ifall något annat ventilationssystem är 
nödvändigare än FTX-system eller om FTX-systemet mellan frånluft och tilluft inte bidrar till läckor. 
Annars ska processventilationssystem alltid installeras där det finns risk för hälsoskador vid rökiga 
arbeten.  
   
Ytterligare förslag är husets planering på marken och vad för åtgärder det går att ta vid 
projekteringen av platta på mark. I nuläget finns det en situationsplan över Jämtlands 
Räddningstjänst övningsområde från 2009 men en planering var byggnaden kan stå på har inte 
projekterats.  Det är viktigt att låta marken luta bort från huset. En lutning på 1:20 på tre meter ut 
från huset. Det brukar vara 15 cm höjdskillnad och är rekommenderat (Fuktinfo, u.å).  
Utgångspunkten är att platta på mark kan byggas på alla marktyper men vid berg behövs en 
plansprängning ifall platta på mark ska byggas. Undersökningen av mark kan visa förekomst av radon 
och andra luftföroreningar, dessutom kan det behövas att påla ner plattan ifall det förekommer lös 
mark. Annars förekommer det kombinationer av avschaktning av matjord och pålning av plattor 
(Träguiden, u.å). 
 
 Figur 7 Situationsplan över Räddningstjänstens övningsområde Jämtland (Projektunderlag, 2015).  
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BILAGA 1 - Energiberäkningar 
 

Förutsättningar mobila utsug 
Mobila punktutsug används till grovdiskutrymmet vid behov. Dessa mobilutsug har ett luftflöde på 750-
1050=(1050+750)/2=900l/m^3  
394*2.4=946m^3 Luftomsättningen blir 900/946=0.95oms/h =1 oms/h 
375*2.4=900m3. Luftomsättningen blir 900/900=1oms/h 
 
Luftflödet i lokalen 0.35l/sm^2(0.5oms/h) samt 1(utsug)+0.5=1.5oms/h 2 h per arbetsdag. 
0.1/2.4*3600/1000=0.15oms/h resterande tid.  
 
Ifall luftflödet är istället 0.7l/sm2 (1oms/h) samt 1 (utsug)+1=2oms/h 2h per arbetsdag.  
 
Ifall luftflödet är istället 1.4l/sm2 (2oms/h) samt 1 (utsug)+2=3oms/h 2h per arbetsdag.  
 
 
Beräkningarna har utgått från: 
Lokalerna har luftflödet 0.7l/sm2 under arbetstid och 0.1l/sm2 när inga människor vistas i lokalen.  
Lokalerna har luftflödet 0.35l/sm2 under arbetstid och 0.1l/sm2 när inga människor vistas i lokalerna 
Lokalerna har luftflödet 1.4l/sm2 under arbetstid och 0.1l/sm2 när inga människor vistas i lokalerna 
Förutsättningar värmeförbrukningstal 
Värmeförbrukningstal=135400kh/år för Östersund med innetemperaturen 20 grader. 

 
Förslag 1 Nybyggnad 

Förutsättningar Hus: 

Tot area hus BOA: 375 kvm, BTA: 405 

BIA: 750kvm 

Tot area Fönster: 1.5*1.5*14+0.5*0.5*2=32kvm 

Tot area ytterdörrar: 1.8*2.1*2+0.9*2.1+1.89=11kvm 

Tot area ytterväggar: 379(inkl fönster och dörrar)kvm 

Utan dörrar och fönster: 379-11-32=336kvm 

Tot area innerväggar: 351kvm 

Tot area innerdörrar: 0.9*2.1*21=41kvm 

Tot area innerväggar utan innerdörrar=237-18*0.9*2.1=203kvm 

Tot area Golv: 375 kvm 

Tot area Tak: 375kvm 

 

Energihushållning enligt BBR: 

U-värden alt 1:  
Tak: 
Tak= ekofiber 32 kg/m3 tj:500mm lambda=0.040 W/mK, Vindskydd R=0, 22*95 råspånt lambda=0.14 W/mK, 
Underlagsduk R=0, ströläkt 19*25  lambda=0.14 W/mK,  Takstolar 45*195 cc1200mm lambda=0.14 W/mK , , 
bärläkt 25*38  lambda=0.14 W/mK, betongtakpannor 2-kupiga 75mm lambda=1.7 W/mK., gips 13mm 
lambda=0.22W/mK 



 

 

 
 

Λ-värdemetoden 
λ=45/1200*0.14+1155/1200*0.040=0.04375W/mK 
Rtλ=0.13+0.195/0.04375+0.095/0.14+0.025/0.14++0.038/0.14+0.075/1.7+0.013/0.22+0.04=5.86 m2K/W 
 

U-värdemetoden 
RT,träU=0.13+0.195/0.14+0.095/0.14+0.025/0.14+0.038/0.14+0.075/1.7+0.013/0.22+0.04=2.79m2K/W 
RT,isolU=0.13+0.500/0.040+0.095/0.14+0.025/0.14+0.038/0.14+0.075/1.7+0.013/0.22+0.04=13.9 m2K/W 
 
1/RTU=1/2.79*45/1200+1/13.9*1155/1200=0.0827 W/m2K vilket ger RTU=1/0.0827=12.09 m2K/W 
RT=(12.09+5.86)/2=8.98m2K/W 
 

Ukorr med antagandet att ∆𝑈𝑓 + ∆𝑈𝑔 + ∆𝑈𝑟=0 
Ukorr=1/RT+∆𝑈𝑓 + ∆𝑈𝑔 + ∆𝑈𝑟=1/8.98=0.11 W/m2K 

Vind: Ukorr=0.081 W/m2K  
Ukorr golv=1/9.15=0.109 
Fönster: Ukorr=1.1 W/m2K 
Dörrar: Ukorr=1 W/m2K 
Yttervägg: Ukorr=0.225 W/m2K 
 
U-värde alt 2 
Fönster, Ukorr=1.1 W/m2K 
Dörrar,Ukorr: U=1 W/m2K 
Yttervägg, Ukorr=0.167 W/m2K 
Vind ukorr=0.087 W/m2K 
Golv: Ukorr=0.109 W/m2K 
 
Tak. R=Lösull tj:500mm lambda=0.042 W/mK, Vindskydd R=0, 22*95 råspånt lambda=0.14 W/mK, 
Underlaksduk R=0, ströläkt 19*25  lambda=0.14 W/mK,  Takstolar 45*195 cc1200mm lambda=0.14 W/mK , , 
bärläkt 25*38  lambda=0.14 W/mK, betongtakpannor 2-kupiga 75mm lambda=1.7 W/mK., gips 13mm 
lambda=0.22W/mK 
λ=45/1200*0.14+1155/1200*0.042=0.046W/mK 
Rtλ=0.13+0.195/0.046+0.095/0.14+0.025/0.14++0.038/0.14+0.075/1.7+0.013/0.22+0.04=5.64 m2K/W 
 

U-värdemetoden 
RT,träU=0.13+0.195/0.14+0.095/0.14+0.025/0.14+0.038/0.14+0.075/1.7+0.013/0.22+0.04=2.79m2K/W 
RT,isolU=0.13+0.500/0.042+0.095/0.14+0.025/0.14+0.038/0.14+0.075/1.7+0.013/0.22+0.04=13.3 m2K/W 
 
1/RTU=1/2.79*45/1200+1/13.3*1155/1200=0.086 W/m2K vilket ger RTU=1/0.086=11.63 m2K/W 
RT=(11.63+5.64)/2=8.63m2K/W 
Ukorr=1/8.63=0.116 
 

Um-värde alt 1:  
Köldbryggor kan antas ligga på 20 procent av de totala värmeförlusterna.  

Fönster=32kvm, Ukorr=1.1 W/m2K 

ytterdörrar 11kvm, Ukorr=1 W/m2K 

Väggar=336kvm, Ukorr=0.225 W/m2K 

Golv=375kvm, Ukorr=0.109 W/m2K 

Tak=375kvm, Ukorr=0.11 W/m2K 

Vind=375kvm, Ukorr=0.081 W/m2K 

Aom=1504 kvm 
Um= (32*1.1+11*1+336*0.225+375*0.109+375*0.11+375*0.081)/1504=0.156 W/m2K 
Med köldbryggor blir detta: Um=0.156*1.20=0.187 W/m2K 



 

 

 
 

Um-värde alt 2: 

Fönster=32kvm, Ukorr=1.1 W/m2K 

ytterdörrar 11kvm, Ukorr=1 W/m2K 

Väggar=336kvm, Ukorr=0.167 W/m2K 

Golv=375kvm, Ukorr=0.109 W/m2K 

Tak=375kvm, Ukorr=0.116 W/m2K 

Vind=375kvm, Ukorr=0.087 W/m2K 

 
Um= (32*1.1+11*1+336*0.167+375*0.109+375*0.116+375*0.087)/1504=0.146 W/m2K 
Med köldbryggor blir detta: Um=0.146*1.20=0.175 
 

Specifik energianvändning alt 1 
 
Transmissionsförluster: 
Qt=0.187*1504*135.4=38081kwh/år 
 

Mobilt punktutsug 
Qv=1/3*1.5*135.4*900=60939kwh/år 
 

Ifall mobila punktutsuget används ca 2 h per arbetsdag 225 arbetsdagar per år 
Qv=60939/365/24=6.96*2*225=3132kwh/år 
 

Vid normal ventilation 10h per dag 
Qv=1/3*900*135.4*0.5=20310 kWh/år 
20310/365/24=2.318*10*225=5216kWh/år 
 

Ifall behovsstyrd ventilation eftersträvas resten av dygnet och året när ingen 
vistas i lokalen blir det: 
 
Ra=0.1l/s*m2=0,1*375=37.5l/s*3.6=135m3/h 
n=135/(375*2.4)=0.15oms/h 
Qv=1/3*900*135.4*0.15=6093kwh/år 
Natt:6093/365/24=0.70*12*225=1890kWh/år 
Semester: 0.70*24*(365-225)=2352kWh/år 

De totala ventilationsförlusterna blir då: 
Qv=3132+5216+2352+1890=12590kwh/år FTX-systemet Reco 600HE EC - 400m2 har 89 procent verkningsgrad 
detta betyder Qv=12590*(1-0.89)=1385kWh/år 
 

Luftläckage och övrigt 
50patryckskillnad antas vara=0.5l/s*m2 
0.5*3.6=1.8m3/m2h 
Ql=0.04*1.8*1503*135.4*1/3=4884kWh 
)Qdr,el=1000kwh/år enligt det högsta typiska värdet för uppvärmning enligt(Tillämpad byggnadsfysik) 
Qvå=0 
I lokalerna vistas det ca 24 personer åt gången. Ifall dessa personer avger värme på 108 W och spenderar 9 h 
dagligen per arbetsdag i lokalerna under ett helt arbetsår(inkl semester), blir det för byggnaden 
0.108*375/20*9*225=4101kwh/år 
 
 tappvarmvatten 2 kWh/m2(atemp), och WC 3 kWh/m2 och värme från Vädring 4kWh/m2 år.  



 

 

 
 

Avloppsvärmeväxlaren har en verkningsgrad på 54.7 %. Qtvv=0.553*5*375=1037kWh/år 
 
Solvärmetillskott: Östersund har ungefär samma breddgrad som Kiruna. Kirunas medelinstrålning W/m2 är 
q=(5770+2470+530+2470+2260+6310+6820+4890+6820+8470+5920+3120+720+3120+3110)/15=4187W/m2 
 
Ifall medeltemperaturen i Östersund är 2.7grader ute och innetemperaturen är 20 grader=22.7grader 
Q=(1*22.7*24-4187*0.7)*1/1000=-2.39kWh/m2 och dygn. 
Fönster utgör 32 kvm och det finns 365 dygn/år 
-2.39*32*365=27915kWh/år 
Ett antagande görs att det sker en avskärmning på ca 50 procent och en transmittans på t=0.5 Det vill säga 
27915*0.5*0.5=5583kWh/år 
Qsol=5583kWh/år 
Verksamhetsenergi antas till 40 kWh/m2 år 70% avges som värmetillskott= 40*0.7*375=10500kWh/år 
Qtillskott=4101+10500=14609 kWh/år 
 

Specifik energianvändning 
Qmax

energi=Qt+Qv+Ql+Qtvv+Qdr,el+Qvä+Qvå-Qtillskott-Qsol/atemp= 
Qmax

energi=(38081+1385+4884+1037+1000+4*375-14609-5583)/375=74kWh/år>105kWh klarar BBRs krav för 
lokaler  
 
För 0.7l/sm2 blir det istället dubbla ventilationen jämfört med 0.35l/sm2 
Qmax

energi=(38081+2770+4884+1037+1000+4*375-14609-5583)/375=78kWh/år > 105 kWh klarar BBR:S krav för 
lokaler 
 
För 1.4l/sm2=(38081+5540+4884+1037+1000+4*375-14609-5583)/375=85kWh/år > 105 kWh 
 

Specifik energi användning alt 2. 
Inga mobilapunktutsug 
Transmissionsförluster 
Qt=0.175*1503*135.4=35614kwh/år 
 

Vid normal ventilation under arbetsdagen: 
Qv=1/3*900*135.4*0.5=20310kwh/år 
20310/365/24=2.32*225*12=6264kWh/år 
 

Ifall behovsstyrd ventilation eftersträvas resten av dygnet och året när ingen 
vistas i lokalen blir det: 
Qv=4242kwh/år 

Total ventilation 
Qv=6264+4242=10506kwh/år 
FTX-systemet Reco 600HE EC - 400m2 har 89 procent verkningsgrad detta betyder Qv=10506*(1-
0.89)=1156kWh/år 
 

Specifik energianvändning 
Qmax

energi=Qt+Qv+Ql+Qtvv+Qdr, el+Qvä+Qvå-Qtillskott-Qsol/atemp= 
Qmax

energi=(35616+1156+4884+1037+1000+4*375-14609-5583)/375=67kWh/år<105kWh/år klarar av BBR:s krav  
 
Med 0.7l/sm2 
Qmax

energi =(35616+2312+4884+1037+1000+4*375-14609-5583)/375=70kWh/år klarar kravet 
 
Med 1.4l/sm2 
Qmax

energi =(35616+4624+4884+1037+1000+4*375-14609-5583)/375=76kWh/år klarar kravet 
 



 

 

 
 

Alternativ två 
Det som skiljer alternativ två med alternativ 1 är utformningen av huset. Materialval är detsamma som 
föregående alternativ för respektive delalternativ.  

Förutsättningar Hus: 

Tot area hus BOA: 394 kvm, BTA: 427kvm 

Tot area Fönster: 1.5*1.5*17+0.5*0.5*2=39kvm 

Tot area ytterdörrar: 1.8*2.1+0.9*2.1*2=7.56kvm 

Tot area ytterväggar: 425kvm(inkl fönster och dörrar) 

Tot area ytterväggar exklusive fönster och dörrar: 425-7.56-39=378kvm 

Tot area innerväggar: 343kvm(inkl dörrar) 

Tot area innerdörrar: 0.9*2.1*19=36kvm 

Tot area innerväggar: 307 kvm(exkl dörrar). 

Tot area Golv: 394 kvm 
Tot area Tak: 394kvm 

 
Energihushållning enligt BBR: 
 

U-värden alt 1 
Inga förändringar 

U-värde alt 2 
Inga förändringar 

Um-värde alt 1  
 
394 kvm Vind: Ukorr=0.081 W/m2K  
394 kvm golv:Ukorr golv=1/9.15=0.109 
39 kvm Fönster: Ukorr=1.1 W/m2K 
7.56 kvm Dörrar: Ukorr=1 W/m2K 
378 kvm Yttervägg: Ukorr=0.225 W/m2K 
394 kvm Tak: Ukorr=0.11 W/m2K 
Um=(39*1.1+7.56*1+378*0.225+394*0.109+394*0.11+394*0.081)/1607=0.158 
Med köldbryggor blir detta: Um=0.158*1.20=0.190 

 
Um-värde alt 2 

Fönster=39kvm, U=1.1 W/m2K 

ytterdörrar 7.56kvm, U=1 W/m2K 

Väggar=378kvm, U=0.167 W/m2K 

Golv=394kvm, U=0.109 W/m2K 

Tak=394kvm, U=0.116 W/m2K 

Vind=394kvm, U=0.087 W/m2K 

Aom=1607kvm 
Um= (39*1.1+7.56*1+378*0.167+394*0.109+394*0.116+394*0.087)/1607=0.147 
Med köldbryggor blir detta: Um=0.147*1.20=0.176 
 

 



 

 

 
 

Specifik energianvändning alt 1 
 
Qt=0.19*1607*135.4=41342kwh/år 

 
Qv=1/3*1.5*135.4*946=64044kwh/år 
 

Ifall mobila punktutsuget används ca 2 h per arbetsdag 
Qv=64044/365/24=7.31*2*225=3290kwh/år 
 

Normal ventilation 
Qv=1/3*0.5*135.4*946=21348 kWh/år 
 
Resten av arbetsdagen 
21348/365/24=2.44*225*10=5490 kWh/år 

 
Ifall behovsstyrd ventilation eftersträvas resten av dygnet och året när ingen 
vistas i lokalen blir det: 
Ra=0.1l/s*m2=0,1*394=39.4l/s*3.6=142m3/h 
n=142/(394*2.4)=0.15oms/h 
Qv=1/3*946*135.4*0.15=6404kwh/år 
Natt: 6404/365/24=0.73*225*12=1971kWh 
Semester:0.73*(365-225)*24=2453 kWh 
 

Det totala ventilationsförlusterna blir då: 
Qv=5490+3290+1971+2453=13204kwh/år år FTX-systemet Reco 600HE EC - 400m2 har 89 procent 
verkningsgrad detta betyder Qv=13204*(1-0.89)=1452kWh/år 
 

Luftläckage och övrigt 
50patryckskillnad antas vara=0.5l/s*m2 
0.5*3.6=1.8m3/m2h 
Ql=0.04*1.8*1607*135.4*1/3=5222kWh/år 
 
Qdr,el=1000kwh/år enligt det högsta typiska värdet för uppvärmning enligt(Tillämpad byggnadsfysik) 
 
Qvädring anses vara 4 kWh/m2(atemp)*394=1576kWh/år 
 
Solvärme: Kirunas medelinstrålning W/m2 är 
q=(5770+2470+530+2470+2260+6310+6820+4890+6820+8470+5920+3120+720+3120+3110)/15=4187W/m2 
Ifall medeltemperaturen i Östersund är 2.7grader ute och innetemperaturen är 20 grader=22.7graders 
differens 
Q=(1*22.7*24-4187*0.7)*1/1000=-2.39kWh/m2 och dygn. 
Fönster utgör 39 kvm och det finns 365 dygn/år 
-2.39*39*365=34000kWh/år 
34000*0.5*0.5=8500kWh/år 
Qsol=8500 kWh/år 
 
Personvärme: 0.108*394/20*9*225=4308kwh/år 
 
 tappvarmvatten 2 kWh/m2(atemp), och WC 3 kWh/m2 .  
Verksamhetsel 40*394*1=15760 kWh/år av detta utgörs ett värmetillskott på 15760*0.7=11032 kWh 
Qtillskott=11032+4308=15340 kWh/år  
 Avloppsvärmeväxlaren har en verkningsgrad på 54.7 %. Qtvv=0.553*5*394=1089kWh/år 
 



 

 

 
 

Specifik energianvändning 
Qmax

energi=Qt+Qv+Ql+qvädring+Qtvv+Qdr,el+Qvå-Qtillskott-Qsol/atemp 
Qmax

energi=(41342+1452+5222+1576+1089+1000-0-8500-15340)/394=71kWh/år>105 kWh/år klarar BBR:s krav. 
 
0.7l/sm2 ger dubbla ventilationen 
Qmax

energi=(41342+2904+5222+1576+1089+1000-0-8500-15340)/394=74kWh/år > 105 kWh/år 
 
Ifall 1.4l/sm2 tillämpas ges det 
Qmax

energi=(41342+5808+5222+1576+1089+1000-0-8500-15340)/394=82kWh/år > 105 kWh/år 
 

Specifik energi användning alt 2 
Qt=0.176*1603*135.4=38200kwh/år 
 

Vid normal ventilation under arbetsdagen: 
Qv=1/3*946*135.4*0.5=21348kwh/år 
21348/365/24=2.44*225*12=6588kWh/år 
 

Ifall behovsstyrd ventilation eftersträvas resten av dygnet och året när ingen 
vistas i lokalen blir det: 
Qv=4424kwh/år 
 

Total ventilation 
Qv=6588+4424=11012kwh/år 
FTX-systemet Reco 600HE EC - 400m2 har 89 procent verkningsgrad detta betyder Qv=11012*(1-
0.89)=1211kWh 
 

Läckage och övrigt 
Ql=0.04*1.8*1603*135.4*1/3=5209 kWh/år 
Qvädring=4*394=1576kWh/år 
Qdr,el=1000kwh/år  
Qvå=0 
Qtillskott=15340kWh/år 
Qsol=8500kWh/år 
 

Specifik energianvändning 
Qmax

energi=Qt+Qv+Ql+Qtvv+Qvädring+Qdr,el-Qvå-Qtillskott-Qsol/atemp= 
Qmax

energi=(38200+1211+5209+1089+1576+1000-0-15340-8500)/394=62kWh/år<105kWh/år klarar BBR:s krav. 
 
Ifall dubbla ventilationen tillämpas 0.7l/sm2 
Qmax

energi =(38200+2422+5209+1089+1576+1000-0-15340-8500)/394=65kWh/år klarar BBR:s krav 
 
1.4l/sm2 ger  
Qmax

energi =(38200+4844+5209+1089+1576+1000-0-15340-8500)/394=71kWh/år klarar BBR:s krav.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

BILAGA 2 - Byggnadsdelar 
Byggnadsdelar alternativ ett 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

Övriga byggnadsdelar syns på kalkyl. 
 

 
 
 



 

 

 
 

Byggnadsdelar alternativ två 
 

 
 



 

 

 
 

 
Övriga byggnadsdelar syns i kalkyl 



 

 

 
 

 

BILAGA 3 - Kalkyler 
Anbudskalkyler inkl omkostnader och slutsida observera maskintid är 
inräknat per bygg dag fast syns inte i omkostnadskalkylen 
 
Förslag 1 alternativ 1



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

Förslag 1 alternativ 2

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Förslag 2 alternativ 1 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

Förslag 2 alternativ 2 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

BILAGA 4 - Ritningar 
Förslag 1 planritning och sektion

 
 



 

 

 
 

 
 
Förslag 2 planritning och sektion

 



 

 

 
 

BILAGA 5 – Moelvens förslag 
 

 


