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Abstract 
The whole of Europe must move towards more energy-efficient buildings and from 2021, 

2019 for publicly owned buildings, all new buildings built need to meet the requirements of 

near-zero energy buildings. Sweden must make clear what the near-zero energy means with 

our climate. Boverket has been tasked to develop a new law that goes for more stringent 

requirements in terms of energy consumption. 

It will put more demands on the knowledge and increase the need for development in the 

construction industry to meet these requirements. 

By collecting a large amount of information from books, web pages, email contacts and 

discussions with experts, research questions answered. The study is largely based on 

quantitative data collection. 

While this allows tighter and more energy-efficient buildings will be needed if the 

requirements to be met. In Sweden, we have different climatic zones that set the tone for 

how we can build and what requirements must be met. These conditions will still be the 

basis for tougher legislation. 

The author has carried out energy calculations on a reference objects where its areas was 

used for new estimated U- values that will be the new requirements. This resulted in  

U-values calculations for slab, attic/roofs and different kind of wall types that met the 

requirements of less than 80 [kWh / m2 Atemp year], with conditions similar to the reference 

object. As well as the cost differences were compared to today's requirements. 

To meet these requirements, then the building envelope, the building's foundation, walls, 

windows, doors and roofs need to be tighter and better insulated. By doing this you can 

reduce transmission losses and thermal bridges are minimized and that ventilation with 

recycling can use more already heated indoor air to heat the outside air. 
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Sammanfattning 
Hela Europa ska gå mot mer energieffektiva byggnader och från 2021, för byggnader ägda av 

offentliga myndigheter så gäller år 2019, skall alla nya byggnader som byggs uppfylla kraven 

för nära-nollenergibyggnader. Sverige måste tydliggöra vad nära-nollenergihus betyder med 

vårt klimat. Boverket har fått i uppgift att ta fram en ny lagstiftning som går mot hårdare 

krav vad gäller energiförbrukning. 

Det kommer att sätta större krav på kunskap och öka behovet av utvecklingen inom 

byggbranschen för att klara dessa krav. 

Genom att samla en stor mängd information från böcker, webbaserade sidor, mailkontakter 

och diskussioner med sakkunniga har forskningsfrågorna besvarats. Studien bygger mycket 

på kvantitativ informationssamling.  

Samtidigt som detta gör att tätare och mer energieffektiva byggnader kommer behövas om 

kraven skall mötas. I Sverige har vi olika klimatzoner som sätter tonen för hur vi kan bygga 

och vilka krav som måste mötas. Dessa förutsättningar kommer fortfarande ligga som grund 

vid en hårdare lagstiftning. 

Författaren har genomfört energiberäkningar på ett referensobjekt där dess areor användes 

för att uppskatta vilka U-värden som de nya kraven kommer att ställa. Detta resulterade i 

klimatskalsberäkningar för grund, vindsbjälklag och olika vägg typer som uppfyller kraven för 

mindre än 80 [kWh/m2 Atemp och år], med liknande förutsättningar som referensobjektet. 

Samt vilka kostnadsskillnader som blev i jämförelse mot dagens krav. 

För att kunna möta dessa krav så kommer klimatskalet, byggnadens grund, väggar, fönster, 

dörrar och tak behöva bli tätare och mer välisolerade. Genom att göra detta så kan 

transmissionsförlusterna minska och köldbryggor minimeras samt att ventilationen med 

återvinning kan använda mer redan uppvärmd inomhusluft till uppvärmning av 

utomhusluften. 
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Detta examensarbete omfattar 15hp och har utförts vid Mittuniversitet i Östersund på 
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Mittuniversitet. Samt ett stort tack till alla som medverkat med ytligare information, hjälp 

och stöd i detta arbete. 
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Terminologi 
ATemp: Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och 

källarplan för alla temperaturreglerande utrymmen 

avsedda att värmas mer än  

10 °C, begränsade av klimatskalets insida (BFS 

2015:3, kapitel 9). 

BBR: Boverkets Byggregler. Föreskrifter utgivna av 

Boverket. 

Energianvändning: Den energi som behövs levereras till en byggnad 

under ett år för uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi 

(BFS 2015:3, kapitel 9). 

Specifik energianvändning: Byggnadens totala energianvändning fördelat på 

ATemp uttryckt i kWh/m2 och år  

(BFS 2015:3, kapitel 9). 

Klimatskal: Klimatskalet är det ytor som omsluter huset, som 

väggar, tak och golv. 

Köldbrygga: Där konstruktionen genombryter isoleringen och 

skapar en försvagning i värmeisoleringen som har en 

betydligt högre värmeledningsförmåga än 

isoleringsmaterialet (Boverket, 2012, s.51). 

U-värde: Värmegenomgångskoefficient som beskriver hur god 

isolering en byggnadsdel har (Elmroth, 2012, s.116) 

Transmission:  Är värmeflödet genom material. 

Verkningsgrad: Verkningsgraden är ett mått på hur effektiv en 

maskin eller liknande är. (Baxi, u.å). Vid FTX-system 

så står verkningsgraden för hur mycket av den redan 

uppvärmda luften som ventilationen kan återvinna.  
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Beteckningar 

Area     A 

Värmegenomgångskoefficient   U 

Energianvändning    QTOT 

Transmissionsförluster inkl. köldbryggor   QT 

Ventilationsförluster    QV 

Luftläckage     QL 

Uppvärmning tappvarmvatten   QVV 

Fastighetsel     QFE 

Solinstrålning    QSol 

Energitillskott från människor och apparater, gratisvärme QTilskott 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Hela Europa ska röra sig mot att alla nyproducerade bostadshus år 2021 skall vara ”nära-

nollenergibyggnader”. Syftet med denna bestämmelse är att driva på utvecklingen av mer 

energieffektivt byggande i Europa och samtidigt sätta press på företag på att ställa om sig för 

högre energikrav (Boverket, 2015). 

Förutsättningar för nyproduktion i Sverige skiljer sig från förutsättningar i södra Europa så 

kraven måste anpassas för svenskt klimat. Sveriges regering har gett Boverket i uppdrag att 

ta fram vilka nya krav på energiförbrukningen i [kWh/m2 Atemp och år] som skall gälla för 

nyproducerade byggnader när begreppet ”nära-nollenergibyggnader” anpassas för 

förutsättningarna som råder i Sverige. 

Boverket har i dagsläget tagit fram ett förslagsdokument där begreppet ”nära nollenergihus” 

blivit definierat för klimatzon III. Detta dokument är just nu enbart ett förslag som aktörer i 

byggbranschen fått ta del av och tagit ställning till. I dokumentet har energiprestandan på ett 

flerbostadshus gått från 80 [kWh/m2 Atemp och år] till 55 [kWh/m2 Atemp och år] som är en 

minskning på ca 30 procent (Boverket, 2015). 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse och ökad kunskap kring 

energieffektivisering för klimatskalet i nyproducerade flerbostadshus. Att visa hur en 

lagändring skulle påverka kraven som ställs på klimatskalet och beräkna prisskillnaden 

mellan dagens krav och de uppskattade krav som Boverket arbetar med just nu. 

1.3 Forskningsfråga 

Vad kommer krävas av klimatskalet i ett flerbostadshus om Boverkets ”nära-

nollenergibyggnad” ställer kravet på en specifik energianvändning under 80 [kWh/m2 Atemp 

och år] istället för dagens krav på under 115 [kWh/m2 Atemp och år]?  

Vad skulle kostnaden för ett klimatskal som uppfyller lägre än 80 [kWh/m2 Atemp och år] bli i 

jämförelse mot ett som uppfyller dagens krav och hur ser deras uppbyggnader ut? 

1.4 Avgränsningar 

I detta arbete kommer en referensbyggnad användas med redan beräknade areor och 

placerat i klimatzon I. Författaren kommer utgå ifrån byggnadens uppvärmnings- och 

ventilationssystem vid beräkningar samt antaganden. 

Studiens beräkningar kommer enbart att gälla för byggnader med liknande förutsättningar 

och utformning som referensbyggnaden. 

 

1.5 Fallstudie organisation 

Studien har gjorts efter en förfrågan från NCC Construction i Östersund. De har ett intresse 

för vad hårdare energikrav från Boverkets ställer för krav på klimatskalen för ett 

nyproducerat flerbostadshus, beläget i klimatzon I. 

NCC Construction är ett av det ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 

Europa med en omsättning på 62Mdr SEK och 18 000 anställda under 2015. NCC är 

verksamma inom utveckling och byggande av bostäder, kommersiella fastigheter, 

industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggning samt övrig infrastruktur. 
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2 Teori 

2.1 Klimatzoner 

Sverige är uppdelat i fyra olika klimatzoner för att anpassas till klimatförutsättningarna för 

norr och söder. Uppdelningen är enligt följande (BFS 2015:3, s.4): 

 

 

Klimatzon I Norrbottens, Västerbottens och 

Jämtlands län 

Klimatzon II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas 

och Värmlands län. 

Klimatzon III Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, 

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 

Stockholms Uppsala, Gotlands län samt 

Västra Götalands län utom kommunerna 

Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och 

Öckerö. 

Klimatzon IV Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län 

samt i Västra Götalands län kommunerna 

Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och 

Öckerö. 

 

 

    Figur 2.1 Sveriges klimatzoner (Rockwool, u.å). 
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2.2 Boverkets energikrav på nyproducerade byggnader 

”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 

värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning” 

(BFS 2015:3, s.1). 

Tabellen visar Boverkets krav för nyproducerade byggnader med annat uppvärmningssätt än 

elvärme i klimatzon I, denna rapport behandlar kraven som ställs på flerbostadshus med 

lägenheter större än 35 m2. 

 

Figur 2.2 Tabell med gränsvärden för specifik energianvändning i klimatzon I(BFS 2015:3). 

 

2.2.1 Byggnadens specifika energianvändning 

Byggnadens totala energianvändning, Qtot, divideras med uppvärmd golvarea, Atemp, för att 

få fram energianvändningen för byggnaden uttryckt i kWh/m2 och år.  

I ekvationen inräknas inte hushållsenergi eller verksamhetsenergi, som används utöver 

grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme.  

Kraven på energianvändning skiljer sig beroende på vilken av Sveriges klimatzoner 

byggnaden befinner sig i och vilken typ av byggnad som avses (BFS 2015:3, s.2). 
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2.2.2 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

I Boverkets byggregler står det föreskrivet hur mycket värme som maximalt får passera ut 

genom klimatskalet (Um-värdekrav). Det kan översättas till ett mått på hur mycket huset 

måste värmeisoleras. Genom att beräkna ett medelvärde på U-värdet för mark, väggar, 

fönster, dörrar, tak och köldbryggor tillsammans så kan Um-värdet för klimatskalet tas fram. 

(Boverket, 2012, s.43) 

För att säkerställa att klimatskalet uppfyller kraven i BBR (Boverkets byggregler) så ska den 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten ligga innanför gränsvärdena för den 

byggnadstyp som avses, för bostäder får Um inte överskrida 0,4 W/(m2*K). Avsikten med 

kravet är för att byggnaden skall klara grundläggande energiprestanda på egenhand och inte 

enbart med hjälp av teknisk utrustning (Elmroth, 2012, s.115). 

 

Figur 2.2.2 Beräkningsformel för Um (BFS 2015:3, s.3) 

Ui = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i (W/m2K). 

Ai = Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft (m2). Karmyttermåttet används 

vid beräkning av Ai för fönster, dörrar, portar och dylikt. 

Yk = Värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan k (W/mK). 

Lk = Längden av köldbryggan mot uppvärmd inneluft (m). 

Xj = Värmegenomgångskoefficient för den punktformiga köldbryggan j (W/K). 

Aom = Omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft sammanslagna till en area 

(m2). 
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2.3 Byggnaders energibehov 

Värmeenergin som behövs för att balansera förekommande värmeförluster utgör 

byggnadens energibehov. Dessa värmeförluster kan vara transmissionsförluster genom 

klimatskalet, ventilationsförluster, luftläckageförluster, energi åtgång för tappvarmvatten 

och fastighetsel. Förlustposter vägs upp av eventuell värmeåtervinning från 

ventilationsluften, samt värmetillskott från personvärme och solvärme  

(Pettersson, 2013, s.294). 

2.3.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster är den värmetransport som sker genom klimatskalet vid lägre 

utetemperatur än inomhustemperaturen. De kan även uppstå vid anslutningar mellan 

yttervägg och tak eftersom isolertjockleken oftast är mindre runt sådana anslutningar, detta 

kallas för en köldbrygga i konstruktionen. Storleken på transmissionsförlusterna är beroende 

på skillnaden mellan ute- och innetemperaturerna samt hur väl huset är värmeisolerat. 

Med god värmeisolering i ytterväggar, tak, golv, dörrar och fönster begränsas 

transmissionsförlusterna. Ett välisolerat och lufttätt klimatskal minskar 

transmissionsförlusterna genom konstruktionen och är en av det viktigaste förutsättningarna 

för att få en energieffektiv byggnad (Elmroth, 2012, s.79). 

2.3.1.1 U-värde 

För att kunna beräkna ett materials U-värde så behövs materialets värmemotstånd, R. Det är 

värmekonduktiviteten som har den största inverkan på hur stort värmemotståndet för 

materialet blir. Material som följer europiskstandard har genomgått särskilda tester för att 

tillverkarna ska kunna deklarera ett värde på värmekonduktiviteten och ansvara för att 

produkten uppfyller detta. Värmemotståndet beräknas genom formeln  

(Elmroth, 2012, ss.116-117): 

R = 
𝑑

𝜆
 

R = Värmemotstånd, m2*K/W 

d = skiktets tjocklek, m 

λ = värmekonduktivitet, W/(m*K) 

För en konstruktion som består av flera parallella och homogena skikt så beräknas den totala 

värmegenomgångskoefficienten enligt formeln (Elmroth, 2012, s.118): 

U= 
1

RT
 

Där RT = Rsi + R1+ R2+…+Rn + Rse 

RT = konstruktionens totala värmemotstånd, m2*K/W 

Rsi = värmeövergångsmotståndet vid inneryta, m2*K/W 

R1+ R2+…+Rn = värmemotstånd för homogena skikt, m2*K/W 
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Rse = värmeövergångsmotståndet vid ytteryta, m2*K/W 

2.3.1.2 U-Korr 

Oftast måste U-värdet korrigeras för att göra mer exakta beräkningar av byggnadsdelens 

värmegenomgångskoefficient. Detta görs för att ta hänsyn till springor, luftspalter, 

fästanordningar och ifall omvända tak används (Elmroth, 2012, ss.119-120). 

2.3.1.3 Köldbryggor 

Köldbryggor avser delar i klimatskalet där värme läcker ut i större omfattning i förhållande 

till övriga välisolerade byggnadsdelar. Ställen där köldbryggor uppstår är vid genomföringar i 

klimatskalet och där materialet i sin tur leder värme bättre än omgivande isoleringsskikt. 

Samt vid ändrad tjocklek på klimatskalet eller skillnader mellan utvändig och invändig area 

som uppstår mellan exempelvis väggar, tak och golv anslutningar eftersom arean räknas mot 

uppvärmd inneluft. I klimatskalet så räknas träreglar, metallreglar och balkar som 

köldbryggor vid beräkning av U-värdet för golv, väggar, fönster, dörrar och tak  

(Boverket, 2012, s.51). 

2.3.2 Ventilationsförluster 

I bostäder behövs ventilation för att skapa ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat. 

När inomhusluften ventileras så följer värme med ut som motsvarar uppvärmningen av den 

uteluft som kommer in. Genom att återvinna värmen från den redan uppvärmda luften i 

rummet så kan värmeförlusten minskas och mindre energi behövs för att värma upp 

uteluften som tas in i byggnaden. 

Luftomsättningen i bostäder ska inte understiga 0,35 l/s per m2 golvarea  

(Pettersson, 2013, s.134). 

2.3.2.1 FTX 

FTX-system anses av Svensk ventilation som det mest kompletta ventilationssystemet och 

kallas balanserad ventilation. Det är uppbyggt som ett fläktstyrt till- och frånluftssystem med 

värmeåtervinning som ger full kontroll över friskluftsflödet i byggnaden. Det anses som ett 

stabilt, flexibelt och kostnadseffektivt system enligt (Svensk ventilation, u.å). 

Genom ett kanalsystem i byggnaden så transporteras den använda luften bort och ny frisk 

luft tillförs. Innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) transporteras ut så passerar 

den ett värmeåtervinningsaggregat där energin i frånluften används för att värma den nya 

inkommande luften (Svensk ventilation, u.å). 

2.3.3 Luftläckageförluster 

Luftläckage i en byggnad kan ske genom klimatskalet eller vädring. Vid luftotätheter i 

klimatskalet så kan det uppstå luftläckage som för bort värme i ett okontrollerat 

läckageflöde. För att kontrollera lufttätheten för klimatskalet så kan en provtryckning göras 

och som riktvärde för bostadshus skall tryckskillnaden inte överstiga 0,8 l/sm2, dock bör 

mindre luftläckning eftersträvas. Där enhetens area (m2) avser klimatskalets alla ytor som 

vätter mot inneluften inklusive golvarean. 
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I BBR 12 från 2006 så togs kraven för värdet på lufttäthet bort och förutsätter istället att 

värdet skulle anpassas mot energiberäkningen och bestämma ett värde som byggnaden 

måste uppnå för att klara energikraven. Kravet har istället omformulerats till luftomsättning 

per timme vid 50 Pa tryckskillnad mellan ute och inneluften som uttrycks i luftläckning m3 

per m2 (Elmroth, 2012, ss.16-17). 

2.3.4 Uppvärmning av tappvarmvatten 

Användandet av varmvatten är beroende av brukarnas vanor och beteenden samt åldern på 

disk- och tvättmaskin, nyare maskiner kräver oftast mindre vatten och är energisnålare. 

Möjligheten till att spara in på mängden varmvatten genom att installera energiklassade 

armaturer. 

Varmvatten används i bostäder under hela året, dock är användningen oftast något mindre 

under sommartid. Samtidigt som det krävs mer energi att värma samma mängd vatten 

under en kall vinter när kallvattnet är några grader lägre under vintertid. Som schablonvärde 

kan tappvarmvattnet sättas mellan 25-30 kWh/m2, år (Elmroth, 2012, s.92) 

2.3.5 Fastighetsenergi 

All energi som ingår i driften av fastigheten benämns som fastighetsenergi eller driftel. Här 

ingår all el för byggnadsrelaterade installationer som till exempel hiss, källare, garage, 

avfuktningsanläggningar i huset, fast belysning i allmänna utrymmen som trapphus. Till 

fastighetsenergin ingår även energin som används i värmekablar, pumpar, fläktar, maskiner, 

styr- och övervakningssystem.  

BBR (Boverkets byggregler) föreskriver att installationer ska utformas så att effektbehovet 

begränsas vilket menas att de använder energin effektivt (Elmroth, 2012, s.95). 

Beroende på vilka armaturer som installerats i fastigheten så kan fastighetsenergin variera 

kraftigt, ett utgångsvärde kan sättas till ca 15 kWh/m2, år (Elmroth, 2012, s.97). 

2.3.6 Solinstrålning 

Solinstrålning genom fönster bidrar till stor påverkan av husets energibalans. Så snart solen 

skiner under vintern när värmebehovet är störst så bidrar solinstrålning till ökad inomhus 

temperatur. Solinstrålning är mycket ojämnt fördelad genom fönster, av naturliga skäl, vilket 

kan leda till dimensioneringsproblem. Den värme som tas tillvara från solinstrålning beror till 

stor del på husets övriga prestanda. I ett välisolerat hus behövs inte lika mycket värme tas 

tillvara som i ett dåligt värmeisolerat hus. Solinstrålningen får betydelse för om komfortkyla 

behövs i byggnaden eller inte. I bostäder kan komfortkylan undvikas genom måttliga 

glasareor, väldimensionerade solavskärmningar samt utnyttja fönstervädring (Elmroth, 2012, 

ss.102-103). 

2.3.7 Tillskottsvärme 

Antalet personer som vistas i bostaden bidrar med ett värmetillskott på 50-100 W per 

person beroende på aktivitet och ålder. Detta blir cirka 1000 kWh per år i en 

tvåpersonersbostad under en uppvärmningssäsong (Pettersson, 2013, s.137). 
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Av hushållselen kan 70-80 procent tillgodoräknas som ett värmetillskott, resten försvinner 

genom spisfläkt, avlopp, excitera. Hushållsel för en bostad kan antas genom ett 

schablonvärde på 30 kWh/m2, år. Detta värde påverkas av vilken utrustning som väljs till 

byggnaden och mer information om installationer som finns att tillgå så kan uppskattningen 

göras mer exakt (Elmroth, 2012, s.97). 

Även 20 procent av tappvattnet kan tillgodoräknas som ett värmetillskott i en bostad 

(Pettersson, 2013, s.136). 

2.3.7.1 Fjärrvärme 

Referensbyggnaden är kopplat till fjärrvärme som även är den vanligaste 

uppvärmningsformen i Sverige (Svensk fjärrvärme, u.å). 

”Fjärrvärme bygger på kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp 

- fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd” (Svensk fjärrvärme, u.å). 

Fjärrvärme kan beskrivas som ett kretslopp där värmen kommer från vatten som värmts upp 

i ett centralt värmeverk. Vattnet transporteras i ett välisolerat rörsystem under högt tryck 

och har en temperatur mellan 70 och 120 grader Celsius, beroende på årstid och väder. 

Fastigheter som är kopplade till fjärrvärmesystem får sitt värmda vatten pumpat in i en 

fjärrvärmecentral placerad i fastigheten. Med hjälp av värmeväxlare i fjärrvärmecentralen så 

utnyttjas det uppvärmda vattnet för att värma upp byggnadens element och varmvatten i 

kranarna. I fjärrvärmesystemet så leds även det avkylda vattnet ut från fastigheten för att gå 

tillbaka till värmeverket där det värmas upp igen och återanvänds i systemet. 

För att värma upp vattnet i värmeverk så används oftast restprodukter från skogsavverkning, 

avfall eller spillvärme från industrier som bränsle. Majoriteten av fjärrvärmen kommer i 

dagsläget från förnybar och återvunnen energi (Svensk fjärrvärme, u.å). 

Fördelar och nackdelar 

Fördelar med fjärrvärme är att det anses neutralt ur klimatsynpunkt och har en mycket låg 

arbetsbörda med låga drift- och underhållsbehov. Installationen tar lite plats och 

fjärrvärmesystemet tål hög belastning så varmvattnet kan inte ”ta slut”  

(Svensk fjärrvärme, u.å). 

Nackdelar är att det krävs flertalet hushåll som är kopplade till systemet för att det ska anses 

ekonomiskt lönsamt för energibolagen, vilket gör att det inte är tillgängligt överallt  

(Svensk fjärrvärme, u.å). 
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2.4 Energiberäkningar 

Kapitlet studerar energiberäkningsformler för beräkningen av byggnadens energibehov.  

2.4.1 Energibehov 

Ekvation 2.4.1: QTOT = QT + Qv + QL + QVV + QFE – QSol - QTillskott 

QTOT = Totala energibehovet 

QT = Energibehov för transmission 

QV = Energibehov för ventilation 

QL = Energibehov för luftläckage 

QVV = Energibehov för uppvärmning av tappvarmvatten 

QFE = Fastighetsenergi 

QSol = Solinstrålning 

QTillskott = Gratisvärme/Värmetillskott 

(Mårdberg, 1995, s.148). 

 

2.4.2 Gradtimmar 

För att kunna beräkna en byggnads energiförbrukning per år så används graddagar eller 

gradtimmar som ett mått för energibehovet på en bestämd ort.  

Om månadsmedeltemperaturen för orten är känd och en lämplig inomhustemperatur väljs 

så bör gradtimmar användas vid beräkning (Mårdberg, 1995, s.148-149). 

Beräkningsgången för gradtimmar per månad blir: 

Ekvation 2.4.2: T = (ti – tu)*d*24  

T = gradtimmar för orten (°Ch/år) 

ti = Vald inomhustemperatur 

tu = månadsmedeltemperatur för orten 

d*24 = dygn per månad * timmar per dygn 

(Mårdberg, 1995, s.148-149). 

Månadsmedeltemperaturen °C för Östersund mellan 1981-2010 (Bilaga 3). 
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2.4.3 Transmissionsförluster, QT 

Ekvation 2.4.3: QT = Um * Aom *T 

QT = energibehov för transmission (Wh/ år) 

Um = genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten  

Aom = omslutande area (tak, väggar och golv) m2 

T = gradtimmar för orten 

(Mårdberg, 1995, s.150). 

 

2.4.4 Ventilationsförluster, QV 

Ekvation 2.4.4: Ov = cp *V*(1-n)*T 

Qv = energibehov för luftväxling (Wh/ år) 

Cp = luftensspecifika värmekapacitet, Ws/(m3K) 

V = luftflöde, m3/s 

n = verkningsgraden för FTX-systemet, hur mycket av värmen i luften som återvinns 

omvandlat från procent till decimaltal 

T = gradtimmar för orten 

Formel hämtad från (Jensen, 2001, s.5). 

 

2.4.5 Luftläckage, QL 

Ekvation 2.4.5: QL = 0,04* 
 𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 50𝑃𝑎

1000
*Aom*cp*T 

QL = läckageförluster (Wh/ år) 

Läckage 50Pa = övertrycksläckaget vid 50 Pa tryckskillnad mellan inne- och uteluft 

Cp = luftensspecifika värmekapacitet, Ws/(m3K) 

Aom = omslutande area (tak, väggar och golv) m2 

T = gradtimmar för orten 

Formel hämtad från (Pettersson, 2013, s.142). 
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2.5 Nära-nollenergihus i Sverige 

Den 9 januari 2014 fick Boverket i uppdrag av Regeringen att föreslå definition och 

kvantitativ riktlinje i avseende energikrav för nära-nollenergibyggnader i Sverige. 

Boverket har sedan dess tagit fram ett förslag för klimatzon III som omfattar vilken 

energimängd som skall räknas in i byggnadens energiprestanda och vilka nivåer som gäller 

för energiprestandan för nära-nollenergibyggnader (Boverket, 2015, s.6). 

För en byggnad i klimatzon III kommer energiprestandan inte få överstiga nivåerna i tabellen 

nedan, vilket är en förbättring med ca 30 procent jämfört med dagens lagkrav. Boverket 

arbetar just nu med en justering för resterande av Sveriges tre klimatzoner som kommer 

skickas på remiss inom en snar framtid (Olsson, 2016). 

 

 

 

 

Figur 2.5 hämtad från (Boverket, 2015, s.8). 
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3 Metod 

3.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

När det gäller olika metoder för att samla in data så beror mycket på hur det skall 

presenteras. En metod brukar ses som kvantitativ eller kvalitativ, men även kombinationer 

av båda går att tillämpa. Den kvantitativa metoden använder insamlad data oftast från 

siffror och värden för att kunna dra slutsatser. Kvalitativ metod syftar istället till att 

informationen samlas från intervjuer och observationer som analyseras (Höst, M et al., 2006, 

s.30). 

Detta examensarbete har till stor del genomförts med en kvantitativ metod och enbart 

berört ett fåtal kvalitativa delar. Beräkningar har utförts kvantitativt och diskussioner samt 

mailkontakt med sakkunniga har genomförts kvalitativt. 

3.1.1 Antagande 

Idag får ett nyproducerat flerbostadshus i klimatzon I ha en energiförbrukning på 115 

[kWh/m2 Atemp och år] med annan värmekälla än elvärme (BFS 2015:3). 

Författaren gör ett antagande att samma procentuella minskning som gjorts för klimatzon III 

i Boverkets nära-nollenergibyggnaderrapport, 30 procent, även kommer göras för  

klimatzon I, se Figur 2.5 (Boverket, 2015). Vilket ger ett nytt gränsvärde för 

energiförbrukningen som landar på ca 80 [kWh/m2 Atemp och år] för klimatzon I. 

Författaren tror det kommer krävas mer välisolerade och tätare klimatskal för att möta 

hårdare minimikrav på byggnaders energiförbrukning i Boverkets nära-nollenergibyggnader. 

3.2 Referensbyggnad 

Referensobjekt som använts i studien är Brittsbo LSS-boende (Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade) placerat i Lugnvik, Östersunds kommun. Byggnaden är ett suterräng 

hus i tvåvåningar med vindsbjälklag. Första våningen är byggt i platsgjutenbetong och 

våningen ovanför är byggd med trästomme, träpanel på alla synliga ytterväggar. Taket 

består av takstolar i trä och som väderskydd ligger betongtakpannor. I planlösningen ingår 

två lägenheter på bottenvåningen och fyra lägenheter i övre plan. 

Referensobjektets areor: 

A, grund 213,5 m2 

A, väggar 107,8 m2 

A, tak 332,5 m2 

A, fönster 68,6 m2 

A, portar 4,2 m2 

Omslutningsarea, Aom: 726,6 m2 

Atemp 627 m2 

Tabell 3.2. 

Boende byggdes av NCC 2011 och valdes för att en genomförd energideklaration finns och 

byggnaden har lågt Um-värde på klimatskalet i jämförelse med dagens krav  

(BFS 2015:3, kapitel 9).  
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Författaren har studerat bygghandlingar och den teoretiska energiberäkning som låg till 

grund för upphandlingen av referensobjektet och jämfört mot den faktiska 

energideklarationen. På så sätt skapat sig en bild av hur energiberäkningar kan skilja sig åt 

och vilka parametrar som är viktiga att beakta när denna studie gjorts. 

 

3.3 Informationshämtning och verktyg för genomförande 

Information till studien har inhämtats från kurslitteratur, böcker, rapporter och 

webbaserade sidor. Författaren har analyserat information och på så sätt anskaffat sig 

förståelse för byggnaders energibalans, energikrav och materialpåverkan i klimatskalet. 

Största delen av litteraturen som använts kommer från specifika fördjupande verk inom 

ämnen som byggfysik och byggnadsmaterial. Lagtexter från Boverket och tidigare utförda 

rapporter och undersökningar har varit till stor hjälp för förståelse hur dagens krav ser ut. 

Internet har använts för att söka kompletterande information till litteraturen. 

Sökord: energiförbrukning, energiberäkning, uppvärmning, ventilation och klimatskal. 

Inspiration till klimatskalens utformning har författaren hämtat från Isovers 

konstruktionstekniska lösningar för utformning av klimatskal som uppfyller goda standarder 

(Isover.u.å). 

Information om olika materials U-värden och värmeledningsförmåga har hämtats från 

tillverkare av produkterna, samt från (Jernkontoret, u.å). 

Författaren har velat öka sin förståelse för genomförda beräkningar i studien och valde 

därför att göra alla beräkningar för hand, med hjälp av programmet Excel. 

NCC har möjliggjort för författaren att kunna diskutera med sakkunniga kring erfarenheter 

av tidigare energiberäkningar och hur uppbyggnaden kan se ut för de klimatskal som byggs i 

dagsläget. 
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3.4 Värden och schablonvärden 

I denna studie har referensobjektets ytor på klimatskalet används vid beräkningarna, samt 

värden från energideklarationen (Bilaga 8). Referensobjektet är i suterräng, i denna studie 

beräknas byggnaden inte stå i suterräng utan är ett fristående hus. Övriga parametrar som 

köldbryggor, övertrycksläckage, vädring, varmvatten, hushållsel och personvärme i 

beräkningarna har antagits genom schablonsvärden. 

U-värde på byggnadsdelarna ligger som grund för de klimatskalberäkningar som gjorts. 

Tjockleken på materialen med låg värmekonduktivitet har varit den avgörande faktorn för 

hur stor dess värmemotstånd blivit, speciellt vid beräkning av isoleringsmaterial. Alla 

materials värmemotstånd adderats tillsammans och bildat det totala värmemotståndet för 

byggnadsdelen (se kapitel 2.3.1.1). 

Köldbryggor brukar oftast stå för minst 20 procent av klimatskalets värmeförluster, 

författaren använder detta värde vid beräkning av korrigerat U-värde, Ukorr-värde,  

(Nollhus, u.å, s.1). 

Um- värdet är klimatskalets genomsnittliga U-värde som utgör grunden för beräkningen av 

transmissionsförlusterna. Beräkningen av Um-värdet görs genom summering av alla U-

värden multiplicerade tillhörande byggnadsdelarnas areor samt ett påslag för köldbryggor, 

dividerat med omslutande areor Aom (se kapitel 2.2.3). 

För beräkning av transmissions-, ventilations- och luftläckageförluster har gradtimmar per 

månad beräknats med månadsmedeltemperaturer för orten Östersund (Bilaga 3). 

De nya kraven på U-värden som beräknas fram i denna studie jämfördes mot dagens krav på 

U-värden i BBR kapitel 9 under ”alternativa krav på byggnadens energianvändning” (BFS 

2015:3). Dessa tabellvärden användes för att ta fram klimatskal som uppfyller dagens krav 

och representerar klimatskal som kan byggas i dagsläget, enligt författaren.  

Figur 3.4 hämtad från (BFS 2015:3, kapitel 9). 
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Från NCCs sida fick författaren höra vikten av att ta marginal mellan beräknat energivärde 

och vad lagkravet säger. Detta för att försöka säkra mot beställaren och brukarna att 

byggnaden uppfyller ställda krav och inte ligger i riskzonen för att inte göra det, det är viktigt 

med marginaler mellan vad som lovas och det som beräknas (Burman, 2016). Författaren tar 

en höjd på ca 20 procent mot vad de uppskattade nya kraven i studien. Med detta hoppas 

författaren att studien ska få mer verklighetsförankring kring hur det jobbas med dessa 

frågor inom branschen. 

3.4.1 Förluster 

Transmissioner för klimatskalet beräknas genom att multiplicera omslutande area, Aom, 

med genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um, och gradtimmar (se kapitel 2.7.3). 

Värden från referensobjektets energideklaration som antagits i studien är luftflödet på 0,52 

l/s, m2 och fastighetsenergiförbrukning på 17 kWh/m2. Antaget luftflöde används i 

kombination med referensobjektets golvarea, verkningsgraden på FTX-systemet, 

luftensvärmekapacitet och gradtimmar för att beräkna ventilationsförluster i byggnaden  

(se kapitel 2.7.4). Verkningsgraden på FTX-systemet antags vara 80 procent, för att ta höjd 

från förluster via spisfläktar och avlopp (Elmroth, 2012, s.97). 

Schablonvärdet för övertrycksläckaget vid 50 Pa har antagit som ett värde mellan 

referensobjektets 0,21 l/s och tidigare lagkravet på max 0,8 l/s sattes till 0,5 l/s  

(Elmroth, 2012, s.86). Genom antaget värde kan luftläckage beräknas med hjälp av formeln 

för luftläckage (se kapitel 2.7.5.) 

För att ta hänsyn till vädringen har ett schablonvärde på 4 kWh/m2, år adderats till 

energibehovet för uppvärmning (Elmroth, 2012, s.87). 

Brukarbeteende för användande av varmvatten skiljer sig från person till person, ett värde 

mellan 25-30 kWh/m2 kan antas (Pettersson, 2013, s.136). 

Författaren valde att använda det högre värdet på 30 kWh/m2 som schablonvärde, för att ta 

höjd mot hög varmvattenförbrukning. 

3.4.2 Tillskott 

I det totala värmetillskottet för energiberäkningen räknas personvärme, tillskottet från 

varmvatten, solinstrålning och värmen från hushållselen. 

Av energin för varmvatten räknas 20 procent bli ett värmetillskott (Pettersson, 2013, s.136). 

Personvärme har beräknats ge ett värmetillskott på 500 kWh/år för varje lägenhet, 

författaren väljer detta värdet när denne räknar varje lägenhet som en personshushåll. 

Solinstrålning beräknas genom tabellvärde på kWh per m2 fönster (bilaga 7). 

Hushållsenergi sattes till 30 kWh/m2 och 70 procent räknas som ett värmetillskott  

(Elmroth, 2012, s.97). 
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3.5 Klimatskalskalkyler 

Genom kalkylprogrammet Bidcon har kostnadsberäkningar för grund-, vägg- och 

takkonstruktioner tagits fram som både representerar dagens ställda krav och de krav som 

studien uppskattar kommer ställas framöver på klimatskalen. 

Bidcon är uppbyggt med en omfattande databas där alla kalkylposter kan anpassas efter 

behov för att enklare match egna förutsättningar. I programmet finns färdiga byggmoduler 

uppbyggda för att snabbare kunna ta fram färdiga kalkyler eller anpassa efter modulerna 

efter den egna beräknade byggnadsdelen (Elecosoft, u.å). 
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4 Resultat 

4.1 Beräknade U-värden och specifika energianvändningen för nya krav 

Klimatskalet som klarar det nya kravet på specifik energiförbrukning har korrigerade 

 U-värden och en genomsnittlig värmegenomgångskoefficient enligt tabellen nedan: 

U-värden för enskilda byggnadsdelar: 

Ukorr, grund 0,1 W/m2K 

Ukorr, väggar 0,1 W/m2K 

Ukorr, tak 0,08 W/m2K 

Ukorr, fönster 1 W/m2K 

Ukorr, portar 1,1 W/m2K 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

Um 0,182 W/m2K 

Tabell 4.1.1 beräkning U-värden (Bilaga 1). 

Den totala energiförbrukningen och specifika energianvändningen som beräknas för 

byggnaden samt marginalen från kravet: 

QTOT 41014 kWh/år 

ATemp 627 m2 

Q, specifik 
energianvändning 66 kWh/m2,år 

Marginal till kravet 80 
kWh/m2 ATemp och år 18 Procent 

Tabell 4.1.2 månadstemperatur (Bilaga 4) och beräkningar energiförbrukning samt specifik 

energianvändning (Bilaga 5). 
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4.2 Utformningen av beräknade klimatskal som uppfyller de nya kraven 

4.2.1 Platta på mark 

Grundläggning med betongplatta på mark, inget källarplan, där markisoleringen är placerad 

under plattan och verkar som värmeisolering samt skyddar plattan mot fukt. Under 

isoleringen ligger ett dränerandelager med tvättad makadam. Grundkonstruktionen har ett 

U-värde på 0,1 W/m2K. 

 

Figur 4.2.1 platta på mark, se beräkningar (Bilaga 1). 

4.2.2 Vindsbjälklag 

Vindsbjälklag värmeisolerat med lösull och uppbyggt med träbalkar och regler. Mellan 

balken och reglerna sitter en plastfolie som agerar fuktspärr, mot regeln sitter sedan dubbla 

gipsskivor. Bjälklagskonstruktionen har ett U-värde på 0,08 W/m2K. 

 

Figur 4.2.2 vindsbjälklag, se beräkning (Bilaga 1). 
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4.2.3 Ytterväggar 

Träregel vägg utformad med tre lager värmeisolering. Först en västkustskiva som agerar 

isolering och vindskydd, mineralull mellan de bärandereglarna och sist ett 

installationsutrymme med mer mineralull. 

Väggkonstruktionen har ett U-värde på 0,1 W/m2K. 

 

Figur 4.2.3.1 träregelvägg med träpanel, se beräkning (Bilaga 1). 

 

Betongvägg med isoleringen placerad på utsidan och har en trästomme fäst mot betongen 

som håller isoleringen på plats samt blir det som fasadmaterialet fästs i, träpanelen. 

Väggkonstruktionen har ett U-värde på 0,11 W/m2K. 

 

Figur 4.2.3.2 betongstomme med träpanel, se beräkning (Bilaga 3). 
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Yttervägg med betongstomme där skalmursskivor används som värmeisolering och 

fasadmaterialet ytterst är fasadtegel. Väggkonstruktionen har ett U-värde på 0,1 W/m2K. 

 

Figur 4.2.3.3 betongstomme med tegelfasad, se beräkning (Bilaga 3). 
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4.3 Jämförelser mot dagens antagna krav och de nya kraven 

Den procentuella skillnaden mellan U-värden för dagens antagna krav och beräknade nya 

krav. 

Byggnadsdel 
Dagens antagna krav 

(W/m2K) Nya krav (W/m2K) Skillnad i % 

Grund 0,15 0,1 33,3 

Väggar 0,18 0,1 44,4 

Tak 0,13 0,08 38,5 

Fönster 1,3 1 23,1 

Dörrar/Portar 1,3 1,1 15,4 

Tabell 4.3.1 beräkningar nya krav (Bilaga 1) och dagens krav (figur 3.4). 

 

Skillnaden mellan isoleringstjocklekar på beräknade byggnadsdelar som utgör klimatskalet 

för byggnaden. 

Byggnadsdel 

Dagens krav (mm) 

Isoleringstjocklek 

Nya krav (mm) 

Isoleringstjocklek 

Skillnad (mm) 

Isoleringstjocklek 

Platta på mark 250 350 100 

Vindsbjälklag 300 500 200 

Träregelvägg, 

träpanel 170 345 175 

Betongvägg, 

träpanel 170 275 105 

Betongvägg, 

fasadtegel 180 340 160 

Tabell 4.3.2 platta på mark, vindsbjälklag och träregelvägg (Bilaga 1).  

Betongväggar (Bilaga 3). 
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Specifik energianvändning för klimatskal med U-värden för dagens krav och nya krav. 

 Dagens krav Nya krav  

QTOT 51978 42982 kWh/år 

Atemp 627 627 m2 

Q, specifik 

energianvändning 81 66 

kWh/m2, Atemp 

och år 

Tabell 4.3.3 energiberäkning nya krav (Bilaga 5) och energiberäkning dagens krav  

(Bilaga 6). 

 

Skillnader mellan beräknade klimatskalens transmissionsförluster per år. 

 Dagens krav Nya krav  

Transmissionsförluster 29722 20726  kWh/år 

Tabell 4.3.4 transmissionsberäkning nya krav (Bilaga 5) och transmissionsberäkning dagens 

krav (Bilaga 6). 
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4.4 Kostnadsjämförelse mellan beräknade klimatskal 

Skillnaden i material och arbetskostnader (utan vinst påslag). 

Byggnadsdel Dagens krav (SEK) Nya krav (SEK) Skillnad (SEK) 

Grund 168710 212470 43760 

Tak 382270 396000 13730 

Fönster 154100 215740 61640 

Dörrar/Portar 21706 29970 8264 

Summa 726786 854180 127394 

Tabell 4.4.1 kalkylposter för byggnadsdelarna (Bilaga 9). 

Väggar Dagens krav (SEK) Nya krav (SEK) Skillnad (SEK) 

Trästomme, 

träpanel 110590 129500 18910 

Betongstomme, 

träpanel 142761 165680 22919 

Betongstomme, 

med fasadtegel 200037 211370 11333 

Tabell 4.4.2 kalkylposter för väggkonstruktioner (Bilaga 9). 
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5 Diskussion 

5.1 Skillnader U-värde och specifik energianvändning 

Varje värmeförlust som händer i en byggnad måste vägas upp med att tillsätta värmeenergi. 

Vid energiberäkningar så är den största energiförlusten transmissionsförluster vilket direkt 

påverkas av bland annat vilket U-värde som klimatskalet har, Um-värdet. 

När författaren gjorde energiberäkningarna så fanns det en tanke att klimatskalet som 

beräknades skulle kunna garanteras uppfylla ställda krav på 80 [kWh/m2, Atemp och år]. För 

att kunna göra ett försök mot detta så behövdes en marginal mot det ställda kravet antas. 

Oftast så skiljer sig energiberäkningar mellan uppskattad beräkning och energideklarationer 

för att fler faktorer påverkar eller skiljer sig i varierande utsträckning och är svåra att 

uppskatta från byggnad till byggnad.  

5.2 Isolering och täthet 

För att uppnå ett lägre U-värde på en byggnads del så måste den byggas med mer 

värmeisolerandeförmåga. Vilket gör att byggnadsdelen släpper igenom mindre 

transmissioner och kapslar in värmen på ett mer effektivt sätt. Mer isolering skapar också 

tjockare klimatskal vilket gör att det behövs mer yta för att bygga och behålla samma 

inomhus mått. 

Vid ett tjockare klimatskal är det också viktigt att det tätas ordentligt, det spelar ingen roll 

hur mycket som isoleras om tätningen med plast inte görs korrekt så kommer mycket läcka 

ut genom läckageförluster enligt (Larsson, 2016). I denna studie så användes samma värde 

på 0,5 l/s, men vid mer fokus på tätningslösningar och utförandet så skulle ett nyproducerat 

hus kunna röra sig ner mot 0,3 genom tidigare erfarenheter från NCC och bidra till mindre 

luftläckage i byggnaden enligt (Larsson, 2016). 

5.3 Utformning av klimatskalen 

Utformningen av klimatskal som uppfyller dessa U-värdes krav kan se ut på olika sätt med 

varierande sammansättningar och val av material. Det konstruktionsval som gjordes 

baserades på hur det såg ut för referensbyggnaden när det kom till platta på mark och 

vindsbjälklag. Vid väggkonstruktioner så gjordes det skillnader till uppbyggnad och fasader 

som från författarens sida var intressant att jämföra skillnader mellan väggtjocklekar. I 

denna studie gjordes enbart ett fåtal exempel på hur byggnadsdelar som uppfyller ställda  

U-värdes krav kan se ut. Författaren tror att det kan vara mer intressant att ta med  

U-värdena till ritbordet för klimatskalet och sedan se på en lösning som passar bra med 

byggnadens placering, syfte/användning och budget. 
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5.4 Kostnadsjämförelse 

När det kommer till skillnader i kostnader mellan de olika klimatskalen så är det 

isoleringskostnaden som skiljer sig vid kalkyleringen av platta på mark och vindsbjälklag. Vid 

de olika väggtyperna så har kostnaden mellan trästomme och betongstomme tydlig 

påverkan samt att fasadtegel skjuter rejält i höjden i jämförelse med träpanel. Fönster och 

dörrar/portar blir också dyrare för att vara tätare och ha mer genomtänkta installationsdelar 

och tätningar som gör att de möter kraven på U-värdena.   
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6 Slutsatser 
Genom utförda energiberäkningarna så kan det konstateras att U-värdet på klimatskalets 

delar behöver anta lägre värden än de jämförda värdena som representerar dagens krav. 

Detta görs för att minska transmissionsförlusterna och möta de uppskattade kraven för 

Boverkets nära-nollenergibyggnader. U-värdet påverkas direkt av den mängd värmeisolering 

som placeras i klimatskalet vilket gör att mer isolering behöver tillföras och hur 

utformningen av skalet görs i förhållande till syfte samt budget. 

Det är isoleringen som påverkar U-värdet mest vilket blir det största kostnadspåslaget vid 

alla byggdelar i jämförelse mot dagens krav. Utformningen av klimatskalen kan se ut på olika 

sätt och skilja sig åt som exempelvis de olika väggtyperna, de uppfyller samma krav men är 

uppbyggda på olika sätt. Klimatskalets utformning blir istället inte låst till en 

konstruktionslösning utan kan lösas på flera olika sätt och U-värdet blir istället de som sätter 

begränsningar genom de uppskattade kraven i denna studie. 
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7 Förslag till fortsatta studier 
Genomförande av faktiska beräkningar på en byggnad som uppfyller kravet på 80 kWh/m2, 

Atemp och år för att se vad som krävs av klimatskalet och vilka förutsättningar som fanns för 

att uppnå det värdet. 

Att utvärdera hur Boverkets nära-nollenergibyggnader kommer påverka nyproducerade 

bostäder genom att bredda synen från klimatskalet och undersöka hela byggnaden för att 

eventuellt se hur olika installationslösningar kan bidrar till minskad energianvändning. 

En undersökning om hur fortsatta krav kring energianvändningen i bostäder kommer 

påverka hur bostäder uppförs och om kraven tillslut kräver att alla nyproducerade 

bostadshus uppfyller passivhusstandard. Genom att undersöka hur byggbranschen ser på en 

sådan utveckling och vad de tror kommer krävas om nyproducerade bostäder i Sverige ska 

bli så energieffektiva. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

U-värdes beräkning nya krav 

Grund, platta på mark: 

Betong tjocklek: 100mm lambda=1,7 W/mK, Cellplast tjocklek: 50mm lambda=0,034, 

Cellplast tjocklek: 3x100mm lambda=0,036, Dränerande material tjocklek: 200mm 

lambda=1,5, geotextil RT=0, Mark RT = 0,35 m2K/W. 

RTgrund=10,52 m2K/W 

U-värde=0,1 W/m2K 

Väggar 

Träpanel tjocklek: 22+22mm lambda=0,14 W/mK, Spikregel 22mm, Västkustskiva: tjocklek: 

80mm lambda=0,033, Mineralull tjocklek: 195mm lambda=0,037, Träreglar tjocklek: 195 mm 

lambda=0,14, plastfolie RT=0, Mineralull tjocklek: 70mm lambda=0,037, Träreglar 

tjocklek=70 mm lambda=0,14, Gipsskiva tjocklek: 2x13mm lambda=0,25. 

Väggtjocklek: 443mm 

RTVägg=12,07 m2K/W 

U-värde= 0,083 W/m2K 

U-korrVägg=0,1 W/m2K 

Tak 

Lösull tjocklek: 500mm lambda=0,039 W/mK, Träbalk tjocklek: 170 mm lambda=0,14, 

plastfolie RT=0, Träreglar tjocklek=45 mm lambda=0,14, Glespanel tjocklek: 28mm lambda 

0,14, Gipsskiva tjocklek: 2x13mm lambda=0,25. 

RTTak=14,83 m2K/W 

U-värde= 0,067 W/m2K 

U-korrTak=0,08 W/m2K 
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Bilaga 2 

U-värdes beräkning dagenskrav 

 

Grund, platta på mark: 

Betong tjocklek: 100mm lambda=1,7 W/mK, Cellplast tjocklek: 50mm lambda=0,034, 

Cellplast tjocklek: 2x100mm lambda=0,036, Dränerande material tjocklek: 150mm 

lambda=1,5, geotextil RT=0, Mark RT = 0,35 m2K/W. 

RTgrund=7,22 m2K/W 

U-värde=0,14 W/m2K 

Väggar 

Träpanel tjocklek: 22+22mm lambda=0,14 W/mK, Spikregel 22mm, Mineralull tjocklek: 

170mm lambda=0,037, Träreglar tjocklek: 170 mm lambda=0,14, plastfolie RT=0, Träreglar 

tjocklek=45 mm lambda=0,14, Gipsskiva tjocklek: 2x13mm lambda=0,25. 

RTVägg=6,72 m2K/W 

U-värde= 0,149 W/m2K 

U-korrVägg=0,18 W/m2K 

Tak 

Lösull tjocklek: 300mm lambda=0,039 W/mK, Träbalk tjocklek: 170 mm lambda=0,14, 

plastfolie RT=0, Träreglar tjocklek=45 mm lambda=0,14, Glespanel tjocklek: 28mm lambda 

0,14, Gipsskiva tjocklek: 2x13mm lambda=0,25. 

RTTak=9,7 m2K/W 

U-värde= 0,103 W/m2K 

U-korrTak=0,13 W/m2K 
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Bilaga 3 

Beräkning av betongväggar 

Betongvägg, nya krav (tegelfasad) 

Tegelmur tjocklek: 120mm lambda=0,6 W/mK, Skalmurskiva tjocklek: 170mm lambda=0,034, 

Skalmurskiva tjocklek: 170mm lambda=0,034, Betong tjocklek: 150mm lambda= 1,7, 

Gipsskiva tjocklek: 13mm lambda=0,25. 

Väggtjocklek: 643 mm 

RTVägg=10,46 m2K/W 

U-värde= 0,096 W/m2K 

U-korrVägg=0,1 W/m2K 

 

Betongvägg, dagens krav (tegelfasad) 

Tegelmur tjocklek: 120mm lambda=0,6 W/mK, Skalmurskiva tjocklek: 100mm lambda=0,034, 

Skalmurskiva tjocklek: 80mm lambda=0,034, Betong tjocklek: 150mm lambda= 1,7, Gipsskiva 

tjocklek: 13mm lambda=0,25. 

Väggtjocklek: 463 mm 

RTVägg=5,75 m2K/W 

U-värde= 0,174 W/m2K 

U-korrVägg=0,18 W/m2K 

 

Betongvägg, nya krav (träpanel) 

Träpanel tjocklek: 22+22mm lambda=0,14 W/mK, Spikregel 22mm, Västkustskiva: tjocklek: 

80mm lambda=0,033, Mineralull tjocklek: 195mm lambda=0,037, Träreglar tjocklek: 195 mm 

lambda=0,14, Betong tjocklek: 150mm lambda= 1,7, Gipsskiva tjocklek: 13mm lambda=0,25. 

Väggtjocklek: 504mm 

RTVägg=9,71 m2K/W 

U-värde= 0,103 W/m2K 

U-korrVägg=0,11 W/m2K 
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Betongvägg, dagens krav (träpanel) 

Träpanel tjocklek: 22+22mm lambda=0,14 W/mK, Spikregel 22mm, Mineralull tjocklek: 

145mm lambda=0,037, Träreglar tjocklek: 145mm lambda=0,14, Betong tjocklek: 150mm 

lambda= 1,7, Gipsskiva tjocklek: 13mm lambda=0,25. 

Väggtjocklek: 399 mm 

RTVägg=5,58 m2K/W 

U-värde= 0,179 W/m2K 

U-korrVägg=0,18 W/m2K  
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Bilaga 4 

Medelmånadstemperatur (°C) i Östersund mellan åren 1981-2010 och beräknade 

gradtimmar för Östersund. 

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

-6,36 -6,63 -2,88 2,16 6,11 11,9 15,2 11,73 8,74 3,28 -1,33 -5,29 

 

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

Gradtimmar 
°Ch 20356 18547 17759 13565 11078 6552 4315 6897 8827 13184 16078 19567 
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Bilaga 5 

Beräkning av specifik energianvändning, nya krav 

Transmissionsförluster 

 

QT= 20 726 kWh/år 

Ventilationsförluster 

Ventilationsflöde 

qv = (213,5*2*0,52*3,6)/3600 = 0,22 m3/s 

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

Ventilation 1075 979 938 716 585 346 228 364 466 696 849 2588 

 

QV= 8275 kWh/år 

Luftläckageförluster och vädring 

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

Luftläckage 497 466 452 379 336 257 218 263 296 372 423 484 

 

QL = 4441 kWh/år 

Varmvatten = 627*30 = 18 810 kWh/år 

Fastighetsenergi = 627*17= 10 659 kWh/år 

Värmetillskott 

Personvärme = 500*6 = 3000 kWh/år 

Värme från varmvattnet = 0,2* 18 810 = 3762 kWh/år 

Hushållsenergi = 627*30*0,7 = 13 167 kWh/år 

Solinstrålning = 1700 kWh/år (Bilaga 7) 

QTOT= 20 726 + 8275+ 4441 + 18 810 + 10 659 – 3000 – 3762 - 13 167 -1700 = 41 282 

kWh/år 

Q, specifik energiförbrukning = 41 282/627 = 66 [kWh/m2 Atemp, och år] 

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

Transmission 2692 2453 2349 1794 1465 866 571 912 1167 1743 2126 2588 
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Bilaga 6 

Beräkning av specifik energianvändning, dagens krav 

Transmissionsförluster 

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

Transmission 3860 3517 3368 2572 2101 1243 818 1308 1674 2500 3049 3711 

 

QT= 29 722 kWh/år 

Ventilationsförluster 

Ventilationsflöde 

qv = (213,5*2*0,52*3,6)/3600 = 0,22 m3/s 

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

Ventilation 1075 979 938 716 585 346 228 364 466 696 849 2588 

 

QV= 8275 kWh/år 

Luftläckageförluster och vädring 

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

Luftläckage 497 466 452 379 336 257 218 263 296 372 423 484 

 

QL = 4441 kWh/år 

Varmvatten = 627*30 = 18 810 kWh/år 

Fastighetsenergi = 627*17= 10 659 kWh/år 

Värmetillskott 

Personvärme = 500*6 = 3000 kWh/år 

Värme från varmvattnet = 0,2* 18 810 = 3762 kWh/år 

Hushållsenergi = 627*30*0,7 = 13 167 kWh/år 

Solinstrålning = 1700 kWh/år (Bilaga 7) 

QTOT= 29 722 + 8275+ 4441 + 18 810 + 10 659 – 3000 – 3762 - 13 167 – 1700 = 50 278 

kWh/år 

Q, specifik energiförbrukning = 50 278/627 = 81 [kWh/m2 Atemp, och år] 
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Bilaga 7 

Solinstrålning 

kWh Energy in the building for 1m2 of window and month 

  South West North East 

Jan 0 0 0 0 

Feb 2 2 2 2 

Mar 31 8 4 8 

Apr 44 22 8 23 

Maj 27 23 11 23 

Jun 29 26 13 25 

Jul 38 30 12 29 

Aug 26 17 9 16 

Sep 28 10 6 10 

Okt 6 2 2 2 

Nov 1 1 1 1 

Dec 0 0 0 0 

 

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

Solinstrålning Söder 0 52,8 818,4 1161,6 712,8 765,6 1003,2 686,4 739,2 158,4 26,4 0 

Solinstrålning Väst 0 33,6 134,4 369,6 386,4 436,8 504 285,6 168 33,6 16,8 0 

Solinstrålning Norr 0 52,8 105,6 211,2 290,4 343,2 316,8 237,6 158,4 52,8 26,4 0 

Solinstrålning Öst 0 28,6 114,4 328,9 328,9 357,5 414,7 228,8 143 28,6 14,3 0 

Solinstrålningen medräknas endast där det kan ge ett värmetillskott, vilket sker 

under vinterhalvåret. Under sommaren så bidrar solstrålningen till att 

byggnaden blir för mycket uppvärmd. Författaren tror att brukaren kommer 

med största sannolikhet vilja vädra ut den överskottsvärmen. 
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Bilaga 8 

Delar av kommunens energideklaration för LSS-boendet Brittsbo 

 

(Telander, 2016) 

  



40 
 

 

(Telander, 2016) 
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Bilaga 9 

Nettokalkyl för klimatskalen 

 

  



42 
 

 

 

 

 

 

 

  



43 
 

 

  



44 
 

 

  



45 
 

 


