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Den nya flugan inom miljöbyggande heter plusenergihus, också kallat plushus. Principen för 

plushus är att huset producerar mer energi än det förbrukar. För att uppnå detta använder 

huset sig av förnybar energi, i detta fall solenergi. Med hjälp av rätt konstruktion och bra 

installationer kan man då uppnå ett överskott av energi. Överskottsenergin kan i sin tur 

sedan säljas tillbaka vilket kan leda till en ekonomisk vinst för hushållet.  

Vi har fokuserat på projektet ”Kv. Trettondagen” som projekterats av JM Entreprenad AB på 

beställning av Stockholmshem AB. Tillsammans med dem har vi sammanställt denna studie 

som fokuserar på beräkningar av installationerna samt energibehov. Vi har därtill genomfört 

en kompletterande studie där ”Kv. Trettondagens” energiprestanda jämförs med dagens 

växande energikrav. 

”Kv. Trettondagen” skall klara krav byggtekniskt för passivhus. Det visar sig att 

handberäkningar ej visar ett resultat som uppfyller dessa krav. Dock visar det sig att vid 

beräkningar med hjälp av databaserade energiberäkningsprogram uppnås önskat resultat 

och ”Kv. Trettondagen” kan betraktas som ett passivhus.  

”Kv. Trettondagen” kommer att producera ett energiöverskott på 4000 kWh per år som blir 

en ren vinst för Stockholmshem AB. Överskottet som kommer att produceras kommer från 

solfångare och är i form av värmeenergi. 

Våra resultat visar att ”Kv. Trettondagen” uppfyller krav för klassning som Svanenbyggnad 

samt uppnår en hög klassning för energiområdet i miljöcertifieringssystemet Miljöklassad 

byggnad. ”Kv. Trettondagen” kommer även stå sig bra vid certifiering enligt de utländska 

miljöcertifieringssystem LEED och BREEAM. 
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Abstract 

 

Plus Energy and its installations 

The latest thing in the area of environmental building today is energy-plus-house. The idea 

behind the energy-plus-house is to create a house that produces more energy than it 

consumes. To accomplish this, the house uses renewable energy, in this particular case solar 

energy. With the help from a proper construction and thoughtfully projected installations you 

can achieve a surplus of energy. The surplus energy can then be sold to the surrounding 

buildings and thereby conduce to a financial profit for the household. We have focused on 

the project “Kv. Trettondagen” which has been designed by JM Entreprenad AB on the order 

of Stockholmshem AB. Together with JM Entreprenad AB we have compiled this study which 

focuses on calculations of the installations. We have implemented a study where we compare 

the energy performance of “Kv. Trettondagen” with the growing energy requirements of 

today.  

There is a requirement that ”Kv. Trettondagen” should reach the technical standard of a 

passive house. Calculations by hand does not give a result that matches those requirements 

but calculations using data-driven energy calculation programs shows a result that meets the 

requirements of a passive house.  

”Kv. Trettondagen” will produce a energy surplus of 4000 kWh per year and that surplus is a 

pure profit for the owner Stockholmshem AB. The surplus that’s produced comes from solar 

panels and is a surplus of heat energy.  

Results in this report shows that “Kv. Trettondagen” meets the requirements for being a 

labeled as a Svanen building.  It also shows that “Kv. Trettondagen” reaches a high rating in 

the environmental certification of Miljöklassad byggnad. From our point of view “Kv. 

Trettondagen” will accomplish a good result when being certified by LEED and BREEAM. 
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Förord 

 

enna rapport är ett examensarbete, och även det sista momentet i 

högskoleingenjörsutbildningen, Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska 

Högskolan. Examensarbetet utgör 15 högskolepoäng av totalt 180.  

 

Syftet med att göra denna rapport har för oss varit att sammanknyta alla kunskaper vi fått 

från utbildningen men också att föra över dem till ett verklighetsanknutet projekt. I vårt fall 

har vi samarbetat med JM Entreprenad AB för att med hjälp av dem räkna fram ett 

energibehov för projektet Kv. Trettondagen och utifrån detta sätta en miljöklassning på 

byggnaden i fråga.  

 

Vi vill tacka våra handledare på JM Entreprenad AB, Viktoria Josefsson, Jan Lindström och 

Johan Sahlberg för all hjälp med frågeställningen av projektet samt svar på funderingar, men 

även tips och råd. 

 

Vi vill även tacka vår av skolan givna handledare Peter Hansson från Sweco AB, Gävle. Trots 

ett långväga avstånd är vi tacksamma för hjälpen vi fått angående beräkningsmetoder och 

dyl. men även för granskning och rättelse av vår rapport. 

 

Stor hjälp med förståelse av energifördelningen i projektet har fåtts av Johan Thorstenson på 

Incoord Installationscoordinator AB, vi tackar för detta.  

 

Ett stort tack ska även vår examinator, Per Roald, ha för hjälp med förståelse av projektet 

och dess omfattning samt anvisningar för hur arbetet skulle läggas upp.  

 

 

                                                                                                  Stockholm, 2011-06-22            

 

Hanna Davidsson 

 

 

 

 

Ellika Gustafson 
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1. Inledning 
 

ålet med detta examensarbete är att projektera installationer så att huset 

producerar mer energi än vad det förbrukar. Vi kommer att undersöka kvarteret 

Trettondagen i Hökarängen och lära oss om projektering av installationer i ett 

lågenergihus samt att förstå vad som krävs för att uppnå de krav som ställs på ett 

lågenergihus. Vi kommer att fokusera på ventilation, värme- och energiinstallationer. Dessa 

delar har vi valt att inrikta oss på då det är många faktorer som bidrar till ett energisnålt hus, 

exempel på detta kan vara val av fönster och isolering.  

Vi har även valt att avgränsa oss mot endast energifrågorna inom de olika 

miljöklassificeringssystemen då de innehåller flera olika områden. När vi fått en uppfattning 

om vad huset kommer att prestera kommer vi att undersöka vilka av 

miljöklassificeringssystemens energikrav som huset uppfyller. De miljöklassificeringssystem 

som vi tänker undersöka är BREEAM, LEED, Svanen och Miljöklassad byggnad.  

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns det tre olika klasser inom energisnålt byggande, minienergihus, passivhus och 

plusenergihus. Principen vid byggande av minienergihus och passivhus är att minimera 

värmeförluster genom ett tätt klimatskal och en energieffektiv ventilation. För klassning av 

passivhus är kraven högre än för minienergihus. Den bästa klassen är plusenergihus. Ett 

plusenergihus byggs som ett passivhus men med tanken att huset ska producera mer energi 

än det förbrukar och detta med hjälp av exempelvis solfångare, vind- eller vattenkraft1.  

 

Den 5e februari 2008 gick JM AB ut med standarden att samtliga ca 3500 bostäder som JM 

AB nyproducerar varje år ska hålla lågenergistandard. JM menar att om detta uppfylls 

kommer de bli ledande inom Europa på att bygga lågenergihus2. Standarden innebär att 

husen ska projekteras med bättre isolerade väggar, lågenergifönster, individuell 

varmvattenmätning samt värmeåtervinning.3 

1.2 Tidigare projekt 

JM entreprenad AB har sedan tidigare nyproducerat kvarteret Markan. Kvarter Markan 

består av 52 hyreslägenheter4 som byggts efter JM standard5.  

 

Ett väldigt uppmärksammat projekt är One Tonne Life-huset. Tanken med detta hus är att 

minska utsläpp av koldioxid. En genomsnittlig svensk släpper ut 7 ton koldioxid per år, i One 

                                                      
1
 www.villavarm.se/lagenergihus-104.asp  

2
 http://www.byggvarlden.se/nyheter/energi_miljo/article89199.ece  

3
 http://www.jm.se/Templates/TwoColumnPage.aspx?id=6482 

4
 www.jm-entreprenad.se/Tjanster-och-projekt/Hus/Bostader/Markan-6/ 

5
 www.jm.se/Templates/TwoColumnPage.aspx?id=6482  
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Tonne Life-huset är syftet att utsläppet istället ska sjunka till 1 ton koldioxid per person och 

år.6   

Projektet har tre huvudsakliga beståndsdelar:  

1. Klimatsmart hus framtaget av A-hus och designat av arkitekten Gert Wingårdh 

2. Batteridriven bil från Volvo (C30 Electric) 

3. Ny smart teknik för mätning av familjens elförbrukning i realtid och att Vattenfall 

levererar förnybar el från miljövänliga källor så som vind- och vattenkraft7. 

 

One Tonne Life är alltså ett samarbete mellan Vattenfall, Volvo och A-hus. Tanken är att man 

ska ladda sin elbil från Volvo på överskottsenergin som huset producerar. Huset har endast 

19 procent fönster, i vanliga hus har man mellan 30-40 procent. Dock speglar de vita 

väggarna mycket av solljuset och på grund av de få fönsterytorna minimerar man 

värmeförlusterna8.  

 

Sveriges första plusenergihus uppfördes av Karin Adalberth, doktor i byggnadsfysik, i Åkarp, 

Malmö, augusti 2008. Husets största energibidrag kommer från 32 m2 solceller och 18 m2 

solpanel som är placerade på yttertaket. Elektriciteten som produceras av solcellerna 

används till hushållsel, fläktar och pumpar. Totalt bidrar solcellerna med ungefär 4200 kWh 

per år. Ett överskott på ca 1700 kWh per år var menat att säljas till övriga elnätet. Detta kom 

inte att infrias på grund av att det inte blev ekonomiskt lönsamt.  

Solfångarna används till att värma upp tappvarmvattnet men även i viss mån till att värma 

huset. Solvärmen lagras i en 2000-liters ackumulatortank i mitten av huset. Under 

vintermånaderna kompletteras solvärmen med en vattenmantlad pelletskamin som är 

placerad i anslutning till ackumulatortanken9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
6
 http://www.vattenfall.se/sv/bo-klimatsmart.htm 

7
 http://onetonnelife.se/pressrelease/familjen-lindell-testpiloter-pa-resan-mot-koldioxidsnalt-%e2%80%9done-

tonne-life%e2%80%9d/  
8
http://www.gp.se/bostad/1.573515-huset-som-ger-el   

9
 http://www.alltombostad.se/plusenergihus-producerar-mer-22609/nyhet.html  

http://www.vattenfall.se/sv/bo-klimatsmart.htm
http://onetonnelife.se/pressrelease/familjen-lindell-testpiloter-pa-resan-mot-koldioxidsnalt-%e2%80%9done-tonne-life%e2%80%9d/
http://onetonnelife.se/pressrelease/familjen-lindell-testpiloter-pa-resan-mot-koldioxidsnalt-%e2%80%9done-tonne-life%e2%80%9d/
http://www.gp.se/bostad/1.573515-huset-som-ger-el
http://www.alltombostad.se/plusenergihus-producerar-mer-22609/nyhet.html
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2. Nulägesbeskrivning 
tockholmshem AB äger tomten samt intilliggande byggnader där Kv. Trettondagen 

skall byggas och det är även de som är beställare för hela projektet. Projektering och 

produktion av Kv. Trettondagen är ett samarbete mellan Stockholmshem AB och JM 

Entreprenad AB. Entreprenadformen är Totalentreprenad. För projektering av VVS, kyla, el 

och energi anlitade JM Entreprenad AB konsultföretaget Incoord Installationscoordinator AB. 

För mer ingående information om de olika parterna läs nedan.  

2.1 Stockholmshem AB 

Stockholmshem AB är Sveriges näst största bostadsföretag. De ägs av Stockholms stad och 

ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB10. Stockholmshems uppgift är att förvalta och 

utveckla fastigheter11. Stockholmshem är hyresvärd för sex procent av stockholmarna12. 

Stockholmshem AB arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen i både befintliga 

byggnader och nyprojekterade13.  

2.2 Hökarängen 

Hökarängen är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun. Stadsdelen gränsar till 

Gubbängen, Sköndal, Farsta och Fagersjö. 

Kv. Trettondagen ligger på Onsdagsvägen i Hökarängen. Det är ett så kallat 

veckodagsområde som ägs av Stockholmshem. Husen i området består av lamellhus från 

tidigt 1950-tal med omkring 650 lägenheter. Kommersiell och social service finns tillgängligt i 

Hökarängens centrum mindre än 500 m från planområdet. Här finns även tunnelbanestation 

och bussförbindelser till andra stadsdelar.  

Området har av Stadsmuseet klassificerats som särskilt värdefullt ur kulturhistorisk 

synpunkt. På grund av den aspekten är det viktigt att den nya byggnaden utformas med stor 

omsorg och ansluter till områdets karaktär i materialval och färgskala. 14 

2.3 JM Entreprenad AB 

JM Entreprenad AB är ett helägt dotterbolag till JM AB. Tidigare bedrevs deras verksamhet 

inom moderbolaget men 2004 bolagiserades de då beslut om att inrikta sig ytterligare på 

entreprenadverksamheten togs.  

                                                      
10

 http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/Foretagsfakta/ den 29 april 2011 
11

 http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/Foretagsfakta/Affarside--Vision/ den 29 april 2011 
12

 http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/Foretagsfakta/Historik/ den 29 april 2011 
 
13

 Trettondagen energiprogram, Stockholmshem AB, Byggavdelningen, Torbjörn Kumlin, 2010-01-15 
14

 Planbeskrivning, enkelt förfarande 2007-06-19, Stadsbyggnadskontoret, Ytterstadsavdelningen, Anna 
Forsberg 
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JM Entreprenad AB är organiserade i tre enheter bestående av regionerna Anläggning, Hus 
och Fasad.  
Kärnverksamheten i JM Entreprenad AB är entreprenader och verksamhetsområdet är 
Storstockholm, som de varit med och byggt upp ända sedan 1945.15  
 

Den övergripande affärsidén hos JM Entreprenad AB är att vara en erfaren bygg-, 

anläggnings- och fasadentreprenör som långsiktigt och tillsammans med sina kunder skapar 

värden idag och i framtiden.  

Viktigt för JM Entreprenad AB är utvecklade kundrelationer, rätt kompetens och en 

optimerad byggprocess för den framtida utvecklingen.  

 

2.4 Incoord Installtionscoordinator AB 

Incoord Installationscoordinator AB är ett konsultföretag som erbjuder konsultation inom 

VVS, Kyla, El samt Energi- och Klimatområdet. Företaget startades 1983 och har idag 75 

medarbetare varav 15 är delägare. Incoord Installationscoordinator AB gör även 

energibesiktningar och är medlem i den svenska organisationen ”Swedish Green Building 

Council”. Exempel på tidigare projekt som Incoord Installationscoordinator AB medverkat i 

är Astrid Lindgrens sjukhus, Skärholmen centrum och KTH Bibliotek16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15 http://jmentreprenad.se/PageFiles/265/Slutkorr_JM_Entrep_sc5_090512.pdf 
16

 http://www.incoord.se/om_incoord.php?page=om# den 29 april 2011 

http://jmentreprenad.se/PageFiles/265/Slutkorr_JM_Entrep_sc5_090512.pdf
http://www.incoord.se/om_incoord.php?page=om
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3. Teoretisk referensram 
 

etta examensarbete, ”Plusenergi och dess installationer” grundas på C-kursen 

Installationsteknik och Energi. I kursen ingick en projektuppgift som berörde 

dimensionering av ventilationssystem samt energiberäkningar för en tvåplansvilla. 

Uppgiften har i och med detta examensarbete utökats till ett femvåningshus med 25 

lägenheter. En faktor som tillkommit är att Kv. Trettondagen byggs som passivhus med det 

extra kravet att producera ett överskott av energi. I kursen Installationsteknik och Energi 

ingick även moment beträffande olika värmesystem vilket har kommit till nytta i detta 

examensarbete då både värmepump, bergvärme, fjärrvärme och solenergi används.  

 HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp: 

Relevant kursinnehåll gällande detta examensarbete: 

 Dimensionering av radiatorsystem 

 Dimensionering av ventilationssystem 

 Olika typer av luftbehandlingssystem 

 Energihushållning i byggnader17 

En annan kurs som även kommit till nytta är Projekt Hus och Installationer. Där lärdes ut att 

tolka ritningar samt att utforma dem, vilket har varit betydelsefullt inom detta projekt och 

speciellt rörande dimensionering av rör och kanaler. I kursen berördes också specifika 

företag och produkter som finns ute på VVS-marknaden. Detta har varit användbart då det 

finns krav i rambeskrivningar att produkter skall vara från särskild leverantör alternativt eget 

val så länge leverantören är erkänd.  

HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp: 

Relevant kursinnehåll gällande detta examensarbete: 

 Organiserandet av installationssamordning 

 Ritningsläsning, installationsritningar 

 Uppvärmning av byggnader, värmeöverföring och värmeåtervinning 

 Styr- och reglersystem 

 Projekterings- och installationsskedena18 

 

                                                      
17

 http://www.kth.se/student/kurser/kurs/HS1013 den 29 april 2011 
18

 http://www.kth.se/student/kurser/kurs/HS1735 den 29 april 2011 
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Energi samt byggfysik är områden nära relaterade till olika byggnadssätt av hus. Det specifika 

byggnadssättet är den största faktorn i påverkan av hur energibehovet för huset slutligen 

blir. Därför har kunskaper från den tidigare kursen Byggfysik med materiallära kommit 

tillhanda. I kursen lärdes beräkning av U-värden ut för olika byggdelar och samma metod har 

använts i detta examensarbete.  

HS1002 Byggfysik med materiallära 7,5 hp: 

Relevant kursinnehåll gällande detta examensarbete: 

 Värmelära; transmission, strålning, konvektion, värmekapacitet; 

beräkningskunskap. 

 U-värdesberäkning, effekt- och energibehovsberäkning19 

Då även fokus lagts på olika miljöklassificeringssystem och jämförelse med dessa har god 

nytta hafts av kursen Miljö- och arbetsvetskap. Där gavs kunskaper om krav för passivhus 

samt olika certifieringssystem.  

AF1720 Miljö- och arbetsvetskap 7,5 hp: 

Relevant kursinnehåll gällande detta examensarbete: 

 Samhällets styrmedel, miljölagstiftning, miljökonsekvensbeskrivningar, 

miljöledning 

 Helhetssyn på miljöarbete 

 Miljöeffekter20 

 

  

                                                      
19

 http://www.kth.se/student/kurser/kurs/HS1002 den 29 april 2011 
20

 http://www.kth.se/student/kurser/kurs/AF1720 den 29 april 2011 

http://www.kth.se/student/kurser/kurs/HS1002
http://www.kth.se/student/kurser/kurs/AF1720
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4. Faktainsamling 
tarten på examensarbetet blev ett möte med Johan Sahlberg, regionchef för Hus på 

JM Entreprenad AB. Han berättade allmänt om projektet och en diskussion fördes över 

hur frågeställningen av examensarbetet skulle vinklas.  

 

Samlandet av information har skett på flera olika sätt. Till en början söktes information över 

internet efter de valda miljöklassificeringssystemen och kravspecifikationerna. Kopior på 

dessa laddades ned. Över internet har även information om de olika energikällorna som Kv. 

Trettondagen utnyttjar hittats, såsom solfångare, bergvärme och fjärrvärme. Information 

över vad som tidigare gjorts inom plusenergiområdet hittades på samma sätt, däribland 

även en tidningsartikel om huset One Tonne life21.  

 

Information om Kv. Trettondagen kommer från JM Entreprenad AB som under arbetets gång 

tilldelat nödvändigt material som förfrågats, såsom rambeskrivningar och dyl. För att få 

information om de delar i rambeskrivningar och andra dokument som refererar till AMA VVS 

& Kyl 09 samt RA VVS & Kyl 09 har dessa i sin tur studerats.   

 

Intervju har gjorts med projektledare Jan Lindström22 på JM Entreprenad AB. Det primära 

som kom fram ur detta möte var material gällande energiberäkningar såsom VVS-ritningar 

och datablad från energiberäkningsprogrammet VIP+. Materialet som då tillhandahölls var 

från JM Entreprenad AB:s VVS-konsult Johan Thorstenson från Incoord 

Installationscoordinator AB. Efter fördjupning i materialet dök många frågor upp. Av detta till 

grund bokades ett möte med Johan där klarhet gavs i många frågor där även viss sekundär 

information gavs. 

Ett informationsbyte med handledare Peter Hansson på Sweco AB i Gävle har även gjorts. 

Från honom har alternativt material till det som redan har getts sen tidigare kurs 

tillhandahållits.  

Metoder som använts till faktainsamling är sammanfattningsvis: 

 Informationssökande på internet 

 Intervjuer med huvudpersoner i projektet Kv. Trettondagen 

 Tillgång till allt material JM Entreprenad AB har gällande Kv. Trettondagen 

 Tidningsartiklar 

 Facklitteratur 

 Sekundär information 

                                                      
21

 http://www.gp.se/bostad/1.573515-huset-som-ger-el  
22

 Lindström. J (2011). Intervju med projektledare för Kv. Trettondagen, JM Entreprenad AB kontor. 2011-04-13 

(ca 1 tim). 

 

S 
4. Faktainsamling 

 

http://www.gp.se/bostad/1.573515-huset-som-ger-el
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5. Genomförande 

5.1 Miljöklassificeringar 

De miljöklassificeringssystem som varit av intresse är LEED23, BREEAM24, Miljöklassad 

byggnad25 och Svanen26. Då projektet Kv. Trettondagen skall utföras som ett passivhus har 

framtagna värden kontrollerats mot dokumentet Kravspecifikation för passivhus i Sverige.  

 

Redan tidigt bestämdes vilka miljöklassificeringssystem som skulle användas. Kopior av dessa 

söktes fram från internet och skrevs ut för att därefter studeras. Utifrån studien gjordes en 

sammanställning av de krav som var väsentliga för just detta examensarbete. 

Sammanställningarna användes sedan för att få fram ett slutresultat gällande klassificering.  

5.2 Intervjuer 

För att få svar på frågor och få en större förståelse för projektet Kv. Trettondagen gjordes en 

intervju med projektledare Jan Lindström på JM Entreprenad AB. Förutom muntlig 

information tilldelades även ritningar och andra dokument som var viktiga i arbetet.  

Många frågor uppstod dock då dimensioneringsberäkningarna påbörjades. För att få klarhet 

i dessa kontaktades Johan Thorstenson på Incoord Installationscoordinator AB för en 

intervju. Intervjun i fråga var väldigt givande och en stor hjälp för att kunna slutföra 

examensarbetet.  

5.3 Tekniska Beskrivningar 

Av JM Entreprenad AB har olika delar ur förfrågningsunderlaget tilldelats. Här ingår en 

byggdelsbeskrivning27 gjord av underentreprenören Bk Beräkningskonsulter AB28. Denna 

beskrivning ansluter till AMA Hus 08 och förklarar och ställer krav på hur byggnaden ska 

uppföras. Kapitel som varit väsentliga i beskrivningen har handlat om sammansatta 

byggdelar, grunden och underbyggnaden, bärverket, huskompletteringar m.m.  

 

Ur förfrågningsunderlaget har även tillhandahållits rambeskrivningar angående rörsystem29, 

luftbehandling inklusive styr och övervakning. Dessa beskrivningar ansluter till AMA 98 och 

har tagits fram av VVS-konsulten Incoord Installationscoordinator AB. Informationen härifrån 

har varit den som varit mest väsentlig utifrån inriktningen på detta projekt. I 

rambeskrivningen för rörsystem står utförligt om vilka krav byggnaden ska uppfylla.  

Viktigt har här varit avsnitt om:  

                                                      
23

 http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988  
24

 http://www.breeam.org/  
25

 http://www.sgbc.se/2011/02/miljoklassad-byggnad-blir-miljobyggnad-mb/  
26

 http://www.svanen.se/  
27

 Åsa Synnerholm, 2010-01-15, Bk Beräkningskonsulter, Byggdelsbeskrivning, Uppdragsnr. 93067, Projekt 5649  
28

 Åsa Synnerholm, 2010-01-15, Bk Beräkningskonsulter, Byggdelsbeskrivning, Uppdragsnr. 93067, Projekt 5649 
29

 Hans Göransson, 2010-01-15, Incoord Rambeskrivning Rörsystem, Uppdragsnr. 1110711, Projektnr. 5649 

5. Genomförande 
 

http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988
http://www.breeam.org/
http://www.sgbc.se/2011/02/miljoklassad-byggnad-blir-miljobyggnad-mb/
http://www.svanen.se/


 
 
 
 

Ellika Gustafson KTH Haninge 
Hanna Davidsson Examensarbete VT11 

9 

- VA- VVS-, Kyl- och Processmediesystem 

- Värmeväxlare, kondensorer och förångare 

- Pumpar, kompressorer m.m. 

- Ventiler m.m. i vätskesystem och gassystem 

- Rumsmonterade värmare och kylare 

 

I rambeskrivningen för luftbehandling inklusive styr och övervakning har väsentliga avsnitt 

handlat om: 

- VA-, VVS-, Kyl-, och Processmediesystem 

- Luftbehandling 

- Apparater, kanaler, don m.m. i luftbehandlingssystem 

- Sammansatta apparater, kanaler, don m.m. i luftbehandlingssystem 

- Spjäll, flödesdon och blandningsdon 

- Ljuddämpare 

- Ventilationskanaler m.m. 

- Luftdon m.m. 

- Termisk isolering av installationer 

 

Andra tekniska beskrivningar som getts tillgång till har varit planbeskrivningar. I dessa har 

information om planens syfte och projektets huvuddrag har erhållits. Här har också varit 

möjligt att ta del av förutsättningar för att projektet ska kunna genomföras och hur 

förändringar ska ske angående området i fråga. Även konsekvenser för miljön tas upp i 

planbeskrivningarna där buller, dagvatten, markföroreningar är huvudpunkterna. 

5.4 Ritningar 

Arkitektritningar framtagna av Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB30 har tilldelats i form 

av plan-, situations- och illustrationsplaner samt sektioner.  

 

Ytterligare har konstruktionsritningar framtagna av Kåver & Mellin AB31 tilldelats. Här har det 

väsentliga varit detaljer över grundläggning, tak och väggar men även föreskrifter och 

huvudsektioner har varit av intresse. 

 

VVS-ritningar över luftbehandling samt flödesscheman gjorda av Incoord 

Installationscoordinator AB32 har undersökts närmare och analyserats.  

 

                                                      
30

 Annerstedt, N. (2011) <niclas.annerstedt@brunnbergoforshed.se> 
31 Säfström, F. (2011) <fredrik.safstrom@kaver-mellin.se 
32 Thorstenson, J. (2011) <Johan.Thorstenson@incoord.se> 
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5.5 Dimensioneringsberäkningar 

5.5.1 Metod utlärd i kursen HS1013 Installationsteknik och energi: 

 

Dimensionering av ventilationskanaler 

 

1. Beräkning av ventilationsbehov 

 

Finns två alternativ, det ena innebär att man multiplicerar den uppvärmda golvarean 

med 0,35 l/s och får då ut ett flöde, detta alternativ är enligt BBR33. Det andra 

alternativet innebär att man använder sig utav normflöden för frånluft och sedan 

adderar dessa för att få fram vilket frånluftsflöde som krävs och på så sätt vilket det 

totala ventilationsbehovet är34.  

 

 

 

 

 

Tabell 1, Normflöden för bostäder enligt BBR 99, Tabell 1.6 i boken Installationsteknik AK för V. 

 

2. Kanaldimensionering (För tabeller se bilaga F.) 

 

Väljer ut den längsta slingan som dimensionerande. 

Vid dimensionering av ventilationskanaler finns olika principer att välja på. De olika är 

konstant friktionstryckfall, statisk tryckåtervinning och konstant hastighet. Vi har valt 

att använda oss av principen konstant friktionstryckfall vilket innebär att vi räknar 

med ett friktionstryckfall på 1 Pa/m i alla kanaler då ventilationssystemet ej är 

komplicerat eller asymmetriskt35.  

Flöde plus friktionstryckfall ger dimension och slutligt friktionstryckfall i kanalen, för 

diagram se Bilaga F, diagram F:8:1 samt diagram F:3.  

För friktionsförluster i den dimensionerande slingan används det slutliga 

friktionstryckfallet [Pa/m] som multiplicerat med längden rör [m]. 

                                                      
33

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/6%20Hygien%20halsa%20miljo
%20-%20BBR%2018.pdf Avsnitt 6, 6:251, sida 57 
34

 http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1999-25 SOSFS 1999:25 
35

 Catarina Warfvinge, 2007, Installationsteknik AK för V, Sida 7:46. 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/6%20Hygien%20halsa%20miljo%20-%20BBR%2018.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/6%20Hygien%20halsa%20miljo%20-%20BBR%2018.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1999-25
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För tryckfall vid engångsmotstånd används ekvivalenta längder, lekv, som sedan 

multipliceras med det slutliga friktionsfall och ger på så sätt ett tryckfall för 

engångsmotstånd, för ekvivalenta längder se tabell F:8:3 i Bilaga F.  

Värden på tryckfall över ventiler söktes upp hos leverantör.  

 

3. Frånluftsdon alt. Tilluftsdon 

 

Beräkningar sker på den dimensionerande slingan. Donet längst bort sätts med  

strypningen noll (a=0). Flöde plus strypning ger förluster [Pa]. 

 

4. Totalt tryckfall 

 

Δpdon +Δpe+ Δpr.f = Δptot  [Pa]  (5.1) 

 

   

                                [Pa] (5.2) 

                              [Pa] (5.3) 

                       [Pa] 

 

För tabeller för engångsförluster och rörfriktion se bilaga F,  

Dimensionering av värmesystem 

1. Ta reda på husets lokalisering samt dess inomhustemperatur och tidskonstant. 

2. Ventilationsbehov 

 

Ta reda på läckageflödet och det totala ventilationsbehovet.  

I detta fall fick vi angett i rambeskrivningar att läckageflödet var 0,3 l/sm2 vid en 

tryckskillnad på 50 Pa36. 

Effekter, P: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
36

 Sida 3 i byggdelsbeskrivning ur förfrågningsunderlaget. 
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                                   [W] (5.4) 

 

                                      [W] (5.5) 

 

                                  [W] (5.6) 

 

                                          [W] (5.7) 

 

 

3. Energibehov, E 

 

För att få ut energibehovet krävs antalet gradtimmar, dessa kan beräknas ur tabell i 

bilaga F. 

    

                                     *W/˚C+ (5.8) 

 

            [Wh] (5.9) 

 

4. Radiatorsystem 

Tvårörssystem, Tfram/Tretur 

Vi beräknade först antal radiatorer, effektbehovet per radiator och sedan det 

dimensionerande effektbehovet. Effektbehovet ändras då radiatorerna oftast inte har den 

exakta effektavgivningen när man väl valt passande modul, ofta skiljer det ett par Watt. 
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5.5.2 Metod efter ”Byggnaders energibehov 2011” 

Denna metod är baserad på ekvationer från Arne Elmroth, handboken ”Energihushållning 

enligt Boverkets byggregler”37 samt kompendiet ”Anvisningar för val av brukarindata för 

beräkning av specifik energianvändning i bostäder”38. Vi tilldelades en sammanställning av 

de tre referenserna, sammanställning gjordes av Peter Hanson, Sweco AB och är döpt 

”Byggnaders energibehov 2011”.  

Husets totala nettoenergibehov kan beräknas genom följande ekvation: 

 

                                                               

       

 

 

Där: 

Et = Transmissionsförluster genom klimatskalet (inklusive köldbryggor) 

Ev = Ventilationsförluster 

Ei = Värmeförluster p.g.a. luftläckning genom klimatskalet (infiltrationsförluster) 

Etvv = Värmebehov för tappvarmvatten 

Wfel = Fastighetsel = elanvändning för pumpar, fläktar, värmepumpar etc. 

Whel = Hushållselanvädning 

Evå = Värme som kan återvinnas genom ventilationsvärmeväxlare, solfångare etc. 

Etillskott = Värmetillskott från personer, hushållsel, tappvarmvatten etc. 

Esol = Värmetillskott genom solinstrålning genom fönster 

 

Transmissionsförluster Et 

En uppvärmd byggnad förlorar värme till den kallare omgivningen genom tak, väggar, 

fönster m.m. Transmissionsförlusterna kan beräknas genom ekvationen: 

 

                     (5.11) 

                                                      
37

 Boverket (2009) ”Energihushållning enligt Boverkets byggregler”.  
38 Levin, P. (2009). ”Anvisningar för val av brukarindata för beräkning av specifik energianvändning i 

bostäder”. Slutrapport till SBUF 2009-01-20) Projektengagemang Energi & klimatanalys AB.  

 

(5.10) 



 
 
 
 

Ellika Gustafson KTH Haninge 
Hanna Davidsson Examensarbete VT11 

14 

 

Där: 

Um = genomsnittlig värmegenomgångskoefficient  [W/m2K] 

Aom = omslutningsarea    [m2] 

Gt = gradtimmar    [°Ch] 

 

Medelvärde för U-värde, Um, beräknas enligt: 

 

    
                     

   
     (5.12) 

 

           ä      ä      ö         ö         ö      ö                      

       

 

         Summan av linjära köldbryggor. lk =köldbryggans längd [m],   = köldbryggans 

värmegenomgångskoefficient [W/mK] 

 

   = Summan av punktformiga köldbryggor [W/K] 

 

Ventilationsförluster Ev och Ei 

Man utgår för det mesta från en byggnad inte är 100 % tätt och räknar då med ett visst 

luftläckage. Ventilationsförluster beräknas med hjälp av BBR, avsnitt 6:25139 där 

uteluftsflödet minst ska vara 0,35 l/s m2.  

I ”Termiska beräkningar”, Boverket 200340, säger man att energianvändningen för 

uppvärmning av ofrivillig ventilationsluft kan uppskattas med utgångspunkt från luftläckaget 

vid 50 Pa tryckskillnad (q50).  

                                                      
39

 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/6%20Hygien%20halsa%20miljo%
20-%20BBR%2018.pdf sida 57 

(5.13) 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/6%20Hygien%20halsa%20miljo%20-%20BBR%2018.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/6%20Hygien%20halsa%20miljo%20-%20BBR%2018.pdf
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Beräkning av Ev: 

                          [Wh]  (5.14) 

Beräkning av Ei: 

                               [Wh]  (5.15) 

 

Där: 

Atemp = Den tempererade golvytan   [m2] 

cp = Specifik värmekapacitet (för luft: 1000)  [Ws/kg°C] 

ρ = Densitet (för luft: 1,2)    [kg/m3] 

Gt = Gradtimmar    [°Ch] 

Aom = Omslutningsarea    [m2] 

q50 = luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad över klimatskalet [l/sm2] 

 

Beräkning av hushållsel, Whel: 

                  [kWh/år]  (5.16) 

 

Där 30 kWh/m2Atemp/år är en årsschablon för hushållsel från Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond, SBUF41. 

 

Beräkning av tappvarmvatten, Etvv: 

                  [kWh/år]  (5.17) 

 

Där 25 kWh/m2 är en årsschablon för tappvarmvatten enligt Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond, SBUF42. 

 

Beräkning av solinstrålning via fönster, Esol: 

        ö                            [Wh/år]  (5.18) 

 

                                                                                                                                                                      
40

 
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/Energihushallning_enligt_Boverkets_byggreg
ler.pdf  
41

 http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/E9228412-031B-4F3C-A35A-
80FFFAC9342C%5CFinalReport%5CSBUF%2011998%20Slutrapport%20Brukarindata%20bost%C3%A4der.pdf 
Tabell 1, sida 8 
42

 http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/E9228412-031B-4F3C-A35A-
80FFFAC9342C%5CFinalReport%5CSBUF%2011998%20Slutrapport%20Brukarindata%20bost%C3%A4der.pdf 
Tabell 1, sida 8 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/Energihushallning_enligt_Boverkets_byggregler.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2009/Energihushallning_enligt_Boverkets_byggregler.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/E9228412-031B-4F3C-A35A-80FFFAC9342C%5CFinalReport%5CSBUF%2011998%20Slutrapport%20Brukarindata%20bost%C3%A4der.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/E9228412-031B-4F3C-A35A-80FFFAC9342C%5CFinalReport%5CSBUF%2011998%20Slutrapport%20Brukarindata%20bost%C3%A4der.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/E9228412-031B-4F3C-A35A-80FFFAC9342C%5CFinalReport%5CSBUF%2011998%20Slutrapport%20Brukarindata%20bost%C3%A4der.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/E9228412-031B-4F3C-A35A-80FFFAC9342C%5CFinalReport%5CSBUF%2011998%20Slutrapport%20Brukarindata%20bost%C3%A4der.pdf
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Beräkning av personvärme, Eperson 

                        
 

  
  [Wh/år]  (5.19) 

 

Där:  

 

80 = Så många watt som en person i genomsnitt förbrukar. 

14 = Så många timmar per dygn som en person är i rörelse. 

365 = Ett år 
 

  
 = Endast under 8 månader av 12 kan personvärmen tillgodoräknas (under 

eldningssäsongen)  

n = Antal personer i hushållet [ 
   

  
 ] 

 

Divisionen bostadsarea dividerat med 41 är ett värde som kan användas i 

projekteringsskedet då det ej är fastställt hur många personer hushållet kommer att 

innehålla43. 

 

 

Beräkning av värmeåtervinning ur frånluft, Evå: 

  å               [Wh/år] (5.20) 

 

    = Så många procent av energin i frånluften som ventilationsvärmeväxlaren kan 

återvinna. 

   = Ventilationsförlust    [kWh/år] 

 

Beräkning av fastighetsel, Wfel: 

Fastighetsel är den elenergi som krävs för att driva en byggnads installationer såsom fläktar, 

cirkulationspumpar, ev. värmepump, utomhusbelysning, trapphusbelysning m.m. 

 

För FTX-aggregat:  

                          [kWh/år] (5.21) 

 

Där: 

q = Flöde     [m3/s]  

SFP = Specifik fläkteffekt    [kW/m3/s] 

tdrift = Drifttid på FTX-aggregatet   [s] 

Om ventilationsvärmeväxlaren står innanför klimatskalet 30 % bli förlust. 

                                                      
43

 Forum för Energieffektiva Byggnader, 2009, FEBY Kravspecifikation för Passivhus, version 2009, rubrik 7.3.2, 
sida 11 
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För resterande fastighetsel som krävs för drift av cirkulationspump, ev. värmepump, 

utomhusbelysning etc. kan schablonvärdet 15 kWh/m2,år användas44. 

                   [kWh/år] (5.22) 

 

Om apparater är placerade innanför klimatskalet kan 70 % av energin tillgodoräknas som 

värme45. 

 

                               [kWh/år] (5.23) 

 

Beräkning av tillskottsenergi, Etillskott: 

Hushållet kan tillgodoräkna sig viss energi då apparater och boende bidrar till värme.  

Från hushållsel: 

Whushåll = 30 % ses som förlust och resten räknas som ett värmetillskott då elutrustning 

befinner sig innanför klimatskalet.  

 

Från fastighetsel: 

Wfel = 70 % räknas som ett värmetillskott då apparater finns innanför klimatskalet.  

 

Från tappvarmvatten: 

Etvv = 80 % ses som förlust och resten räknas som ett värmetillskott. 

 

                                                      [kWh/år] (5.24) 

 

 

                                                              

  

 

 

 

 

                                                      
44

 Per Levin, 2009-01-20, Anvisningar för val av brukarindata för beräkning av specifik energianvändning i 
bostäder, Sida 33 
45

 Per Levin, 2009-01-20, Anvisningar för val av brukarindata för beräkning av specifik energianvändning i 
bostäder, Sida 33 
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5.5.3 U-värdesberäkningar 

U-värden, också kallade värmegenomgånskoefficienter, är väldigt väsentliga i beräkning av 

ett hus energibehov. Energibehovet styrs bland annat av hur väggar, tak och platta är 

utformade. Exempelvis så ger en tät och mycket isolerad vägg ett mindre U-värde och det i 

sin tur har betydelse för energiförbrukningen då lägre U-värde innebär mindre 

värmeförluster (transmissionsförluster) för huset.  

Formler och tabell som vi använt oss utav är:  

Värmemotstånd, R [m2˚C/W] 

  
 

 
      (5.25) 

Värmegenomgångskoefficient, U-värde [W/m2˚C] 

    
 

  
      (5.26) 

λ- värdesmetoden 

λviktat = %1 x λ1 + %2 x λ2      (5.27) 

    
 

   
      (5.28) 

U- värdesmetoden 

        
 

   
     

 

   
     (5.29) 

Slutligt U-värde 

  
        

      
      (5.30) 
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6. Analys 
 

ör att få en bra och korrekt grund analyserades vissa dokument som var relevanta för 

genomförandet av detta examensarbete. Dessa dokument var förfrågningsunderlag 

och energiprogram gällande Kv. Trettondagen samt vilka olika miljökrav och 

klassificeringar som Kvarter Trettondagen skall uppfylla. Här nedan kommer en 

sammanfattning av dessa dokument samt en sammanställning av viktig data som togs 

hänsyn till under examensarbetets gång.  

6.1 Rambeskrivningar samt energiprogram 

Rambeskrivning, Luftbehandling inkl styr och övervakning: 

Genomläsning samt informationssamlande i detta dokument gav viktiga data att ta hänsyn 

till gällande luftbehandlingssystemet i Kv. Trettondagen.  

Luftbehandlingssystem skall projekteras på så sätt att frånluft tas från kökskåpa samt 

WC/bad och tilluft tillförs genom don i sovrum samt vardagsrum. Huvud- och 

samlingskanaler skall ha fasta mätuttag för flödesmätning. Från- och tilluftsdon skall vara 

från en välkänd tillverkare, t.ex. Swegon AB eller Halton AB. Anläggningen dimensioneras för 

att 50 % av köksluften kan forceras samtidigt46.  

Rambeskrivning, Rörsystem:  

Genomläsning samt informationssamlande i detta dokument gav viktiga data att ta hänsyn 

till gällande rörsystemet i Kv. Trettondagen.  

Luftbehandlingskanaler skall dras från fläktrum upp till bostäderna via schakt. Anslutningar 

till värme, kallvatten, varmvatten och varmvattencirkulation sker till värmecentralen i 

intilliggande byggnad. Samtliga medier skall mätas innan första avgrening. Det skall 

installeras flödesmätare i varje lägenhet för individuell mätning av tappvarmvatten47.  

Energiprogram: 

Byggavdelningen på Stockholmshem AB har tagit fram ett energiprogram. Detta innehöll 

data gällande kraven som Stockholmshem AB vill att Kv. Trettondagen skall uppfylla. Kraven 

som ställs är att Kv. Trettondagen skall uppnå kraven för Passivhus enligt ”Kravspecifikation 

                                                      
46

 Förfrågningsunderlag, Rambeskrivning Luftbehandling inkl styr och övervakning, Hans Göransson, Incoord AB 
, projektnummer 110744, 2010-01-15. 
47

 Förfrågningsunderlag, Rambeskrivning Rörsystem, Hans Göransson, Incoord AB, projektnummer 110744, 
2010-01-15 
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för Passivhus i Sverige” utgåva juni 2009 utgivet av Forum för Energieffektiva Byggnader48. 

Utöver detta krav skall byggnaden leverera ett överskott på 48 000 kWh/år från solfångare, 

detta överskott ska sedan användas för intilliggande byggnader. Energiberäkningar ska ske 

enligt ”Kravspecifikation för Passivhus i Sverige” samt skall energiberäkningar utföras 

kontinuerligt under projekteringstiden. I byggskedet skall energiberäkningar uppdateras om 

förändringar görs som kan påverka energiförbrukningen. En slutlig energiberäkning skall 

lämnas till Stockholmshem AB vid slutbesiktning49. 

6.2 Miljöklassificeringssystem 

FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader) Kravspecifikation för Passivhus 

För att en byggnad ska klassas som ett passivhus eller ett minienergihus krävs att vissa krav 

uppfylls. Dessa finns sammanfattade i en kravspecifikation framtagen av Energimyndigheten, 

som är en statlig myndighet och ligger under Näringsdepartementet50 . När man tagit fram 

kraven har man utgått från de tyska kraven för passivhus men utvecklat dem för våra 

svenska förhållanden51.  

För mer information om FEBY Kravspecifikation för Passivhus se bilaga B. 

 

Miljöklassad Byggnad, manual för ny/projekterad byggnad 

Miljöcertifieringssystemet Miljöklassad Byggnad utvecklades i samarbete mellan företagen 

Ramböll Sverige AB, Kemi & Miljö Konsulterna AB samt forskare från KTH, IVL, Chalmers och 

Högskolan i Gävle. Det finns två olika versioner av Miljöklassad Byggnad, den ena inriktar sig 

på redan befintliga byggnader och den andra som använts i detta arbete inriktar sig på 

nyprojekterade byggnader samt byggnader byggda efter 1 juli 2009.  

Målet med systemet Miljöklassad Byggnad är att uppmuntra låg energianvändning med en 

liten miljöbelastning, en god innemiljö och ett bra materialval samt kännedom om vad som 

är inbyggt i byggnaden. Genom klassning grundat på Miljöklassad Byggnad har man bra 

konkurrensfördelar och är mycket positivt för marknadsföringen av byggnaden.                                                                                                                            

De klassningar byggnaden kan uppnå är: 

1. KLASSAD 

2. BRONS 

3. SILVER 

 

                                                      
48 Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus (2009). ”FEBY Kravspecifikation för 

Passivhus”. Version juni 2009. Forum för Energieffektiva Byggnader. ATON rapport 0902. 

49
 Trettondagen energiprogram, Stockholmshem AB, Byggavdelningen, Torbjörn Kumlin, 2010-01-15 

50
 http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Sa-styrs-vi/ den 19 maj 2011 

51
 FEBY Kravspecifikation för Passivhus version 2009, Energimyndigheten, Forum för Energieffektiva Byggnader 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Sa-styrs-vi/
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4. GULD52 

För mer information om Miljöklassad Byggnad se bilaga B.  

 Svanen 

Svanen är ett nordiskt miljömärke som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige, på uppdrag 

av regeringen. Med ställda miljö- och klimatkrav på 63 olika produktkategorier kallar sig 

Svanen för världsledande inom miljömärkning. 

För mer information om Svanen se bilaga B. 

LEED 2009 

LEED står för Leadership in Energy and Enviromental Deisgn53. LEED 2009 är ett 

klassningssystem som uppmuntrar högpresterande byggnader som har liten påverkan på 

miljön samt uppmuntrar sundare arbetsförhållanden under byggskedet samt sundare 

levnadssätt för de boende. LEED 2009 är framtaget för U.S. Green Building Council. U. S 

Green Building Council är en ideell branschorganisation som tillsammans med arkitekter, 

mäklare, fastighetsägare, advokater, miljöspecialister och representanter från 

byggmarknaden samarbetat fram kraven för LEED 2009.  

Maxpoäng i detta certifieringssystem är 100 poäng. Det finns fyra olika certifieringsgrader54. 

 Certifierad   40 – 49 poäng 

 Silver    50 – 59 poäng 

 Guld  60 – 79 poäng 

 Platina  80 poäng och uppåt 

För mer information om LEED 2009 se bilaga B. 

BREEAM 2010 

BREEAM står för Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method. 

BREEAM är ett klassningssystem från Storbritannien och är ett av de äldsta 

klassningssystemen som finns inom miljö. BREEAM har funnits sedan 1990 men har sedan 

dess utvecklat olika versioner55. Fler än 200’000 byggnader har certifierats enligt BREEAM.  

Det finns fyra fastställda mål för BREEAM och de är: 

                                                      
52

 Miljöklassad byggnad manual för ny/projekterad byggnad version 2.0 2010, Intresseföreningen Miljöklassad 
Byggnads Tekniska råd, Boverket mars 2010 
53

 www.leed.se den 8 maj 2011 
54

 LEED 2099 for New construction and Major renovations Rating System, U.S. Green Building Council 
55

 www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam/ den 10 maj 2011 

http://www.leed.se/
http://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam/
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1. Att mildra byggnadens påverkan på miljön under dess hela livscykel. 

2. Att byggnader ska kunna bli erkända för dess miljöfördelar. 

3. Att tillhandahålla ett trovärdigt miljömärke för byggnader. 

4. Att stimulera efterfrågan av hållbart byggande56.  

De olika klassningsnivåerna som finns inom BREEAM är PASS, GOOD, VERY GOOD, 

EXCELLENT och OUTSTANDING. För högsta betyg krävs minst 85 % av maxpoäng samt goda 

innovativa lösningar och godkänd uppföljning på byggnaden efter tre år.  

För mer information om BREEAM se bilaga B. 

6.2 Energikällor för Kvarter Trettondagen 

Solenergi 

Solen som är en enorm energikälla har börjat användas mer och mer i Sverige. Faktum är att 

under våra somrar är solinstrålningen lika som i länder kring Medelhavet, detta tack vara 

våra långa sommardagar. Det är sagt att ett villatak i Sverige tar emot ungefär sex gånger så 

mycket solenergi som villan förbrukar. 57   

Solenergin kan utnyttjas antingen genom solceller eller genom solfångare. Solcellens uppgift 

är att omvandla ljus till elektrisk ström och består av en tunn skiva av halvledarmaterial, 

oftast kisel. På den sida av solcellen som exponeras mot solljuset finns ett mönstrat 

metallskikt och på cellens baksida finns en mer heltäckande metallplatta. Det skapas en 

elektrisk spänning mellan de båda metallskikten när ljuset träffar cellen och en likström 

genereras. Verkningsgraden på en solcell brukar ligga på 12-15 %.  

En solfångare används istället för uppvärmning. Med hjälp av en mörk yta fångas solljusets 

energi upp. Värmen tas till vara i cirkulerande vätska eller gas som sedan används direkt eller 

lagras i ackumulatortankar för senare användning. 58 

 

Kv. Trettondagen som planeras bli ett plusenergihus ska försörjas energimässigt med 

solfångare, bergvärmepump och i nödfall fjärrvärme. Bara solfångarna kommer 

dimensioneras för 60,000 kWh/år.  

Solfångarna kommer att placeras på taket och uppta en area på omkring 200 m2 med en 

lutning på 20˚. Produkten som valts kommer från företaget Euronom AB och är en så kallas 

vakuumrörsolfångare. Denna ger en hög värmeeffekt och en liten värmeförlust. Just denna 

typ av solfångare består av glasrör sammansatta till moduler, vilket ger en termosliknande 

effekt. 

                                                      
56

 BREEAM 2011 New Construction den 10 maj 2011 
57

 
http://www.svesol.se/system/visa.asp?HID=993&FID=923&HSID=22031&gclid=CJ3X0_nmzagCFUOHDgodgSUk
hA 
58

 http://www.tekniskamuseet.se/1/651.html 
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Figur 1 Solfångare EXOSOL OPC, figur tagen från euronom.se

59
 Figur 2 Teknisk data gällande EXOSOL OPC, figur 

tagen från euronom.se
60

  

Men beräkningar gjorda på just solfångare av detta fabrikat har Incoord 

Installationscoordinator AB beräknat att energin som kommer kunna tas ut ligger på 65,000 

kWh/år, alltså 5000 kWh mer än planerat.  

Solfångarna i Kv. Trettondagen kommer användas i syfte att värma tappvarmvattnet, då till 

minst 50˚C eller högst 60˚C. Incoord Installationscoordinator AB som även beräknat, med 

hjälp av programmet VIP+, hur mycket energi som kommer gå åt till tappvarmvattnet har 

fått ett resultat på 57,000 kWh/år vilket ger ett överskott 8,000 kWh. Överskottet ska 

användas i intilliggande byggnader61.  

 

Bergvärme 

Bergvärme är en stabil uppvärmningsform. Värmen i berget kommer från solens strålar62 och 

genererar en temperatur på 2-8 ˚C. Hålen som borras är mellan 50-200 meter djupa63. 

Värmeupptagningen sker genom en slang, så kallad kollektorslang, som innehåller en 

blandning av vatten och frostskyddsmedel. Värmen från kollektorslangen förs sedan upp till 

värmepumpen där den koncentreras. Vattnet från värmepumpen som går ut i 

radiatorkretsen kommer att vara ca 50˚C. För varje kWh el som behövs vid drift av 

värmepumpen produceras mellan tre och fem kWh värme64. Bergvärme är en miljövänlig 

uppvärmningsform65.  

                                                      
59

 http://www.euronom.se/filer/PB_ExoSol_OPC_10-0908-344_SE.pdf 
60

 http://www.euronom.se/filer/PB_ExoSol_OPC_10-0908-344_SE.pdf 
61

 Lindström. J (2011). Intervju med projektledare för Kv. Trettondagen, JM Entreprenad AB kontor. 2011-04-13 

(ca 1 tim). 
62

 http://www.bergvarme.n.nu/korta-fakta den 4 maj 2011 
63

 http://bergvarme.energi-och-el.se/ den 4 maj 2011 
64

 http://www.bergvarme.n.nu/installation den 4 maj 2011 
65

 http://www.bergvarme.n.nu/korta-fakta den 4 May 2011 

http://www.bergvarme.n.nu/korta-fakta
http://bergvarme.energi-och-el.se/
http://www.bergvarme.n.nu/installation
http://www.bergvarme.n.nu/korta-fakta
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Kv. Trettondagen genomgår en energirenovering, det har borrats fem bergvärmehål som ska 

försörja Kv. Trettondagen samt de redan befintliga byggnaderna i området66.  

I Kv. Trettondagen används en värmepump med värmefaktorn (COP) tre. Detta innebär att 

värmepumpen producerar tre gånger mer värme än el den förbrukar. Med ett tvårörssystem 

med fram- och returledningstemperaturerna 50/35 ˚C kan bergvärme prestera optimalt. 

Beräkningar som gjorts visar på att bergvärmen kommer att tillföra Kv. Trettondagen ca 

50 000 kWh per år. Bergvärmen kommer att användas för att försörja radiatorerna samt 

tappvarmvattensystemet, detta görs tillsammans med värmen från solfångarna67.   

 

 

Fjärrvärme 

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Fjärrvärme är en miljövänlig 

uppvärmningsform. I värmeproduktionen används rester från skog, träavfall och annat 

biobränsle. Fjärrvärmeanläggningen producerar hett vatten som sedan leds till husets 

värmeväxlare i välisolerade rör68.  

Kv. Trettondagen förbrukar fjärrvärme från brända sopor69 och fjärrvärmen finns mest som 

en säkerhet ifall bergvärme och solfångare inte skulle vara tillräckliga under de riktiga kalla 

månaderna70.  

  

                                                      
66

 Enligt Jan Lindström på JM Entreprenad 
67

 “Fördelning och beräkning för energibehov” – Johan Thorstenson 2011-01-19 
68

 http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/ den 4 maj 2011 
69

 Thorstenson. J (2011). Intervju med VVS-konsult som ansvarar för beräkningar, Incoord 

Installationscoordinator AB kontor. 2011-05-24 (ca 2 tim) 
70

 Enligt Jan Lindström på JM Entreprenad 

http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/
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7 Resultat 

7.1 U-värdesberäkningar 

7.1.1 TAK 

För kompletta beräkningar se Bilaga F, TAK.  

UTAK = 0,091 W/m2°C    

7.1.2 PLATTA GT1 

För kompletta beräkningar se Bilaga F, PLATTA G1. 

UGT1, zon 0-6m = 0,086 W/m2˚C   

7.1.3 PLATTA GT2 

För kompletta beräkningar se Bilaga F, PLATTA G2. 

UGT2, zon 0-6m = 0,087 W/m2˚C    

7.1.4 KÄLLARVÄGG 

För kompletta beräkningar se Bilaga F, KÄLLARVÄGG. 

UKÄLLARVÄGG, zon 0-1m = 0,157 W/m2°C  

UKÄLLARVÄGG, zon 1-2m = 0,140 W/m2°C 

UKÄLLARVÄGG, zon >2m = 0,121 W/m2°C    

7.1.5 YTTERVÄGG 

För kompletta beräkningar se Bilaga F, YTTERVÄGG. 

UYTTERVÄGG = 0,12 W/m2°C 

 

 

 

 

7. Resultat 
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8,095 m 

174,7 m2 

7.2 Dimensioneringsberäkningar 

7.2.1 Grundläggande 

 

 

 

 

               Figur 3 Längdmått samt gavelmått för Kv. Trettondagen.  

 

Omslutningsarea:  

                                  

                                     

                                       

                                      

                                             

 

Totalt: 2424,658 m2 

Bostadsarea: 

Se bilaga D, ritning A303-11 och A303-12 

Entréplan samt plan 1,2 och 3  Vind, plan 4 

Lgh 1 = 48,4 m2   Lgh 1 = 67,9 – 42,4 = 25,5 m2 

Lgh 2 = 42,4 m2   Lgh 2 = 60,3 – 42,4 = 17,9 m2 

Lgh 3 = 89,8 m2   Lgh 3 = 67,8 – 48,4 = 19,4 m2 

Lgh 4 = 92,3 m2   Lgh 4 = 60,3 – 42,4 = 17,9 m2 

Lgh 5 = 42,4 m2   Lgh 5 = 46,4 m2 

Lgh 6 = 42,4 m2   Lgh 6 = 47,6 m2 

 

Entréplan, plan1,2 och 3 har samma Atemp 357,7 ∙ 4 = 1 430,8 m2 

 

Total BOA = 1 430,8 + 174,7 = 1 605,5 m2     (7.2.1:1) 

16,190 m 

28,973 m 

3,8 m 

357,7 m2 

Figur 10 Beskrivande bild för gavel vid 
taknock, för beräkning av area för tak samt 
vägg. 
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Tempererad area, Atemp: 

Atemp = den golvarea som är avsedd för att värmas till minst 10 °C 

Källare = 200 m2 

BOA = 1 605,5 m2 

 

Atemp = 1 605,5 + 200 = 1 805,5 m2 

Beräkning av ventilationsbehov: 

 Alternativ 1, normvärden: 

Normvärden, frånluft… 

Kök 15 l/s 

WC 10 l/s                     = 30 l/s   

Förråd 5 l/s     

WC/Bad 15 l/s   

 

- Totalt finns 6 lägenheter på varje plan, 4 lägenheter kräver 30 l/s och 2 lägenheter 

kräver 35 l/s  (4 ∙ 30) + (2 ∙ 35) = 190 l/s 

- Plan 1,2 och 3 är identiska  3 ∙ 190 l/s = 570 liter/s  

- Entréplan innehåller 5 lägenheter med 3 lägenheter som kräver 30 l/s och 2 

lägenheter som kräver 35 l/s  570 l/s + *(3 ∙ 30) + (2 ∙ 35)+ = 730 l/s  

- Vind (plan 4) består av två kök och två badrum  

Frånluftsbehovet plan 4 = (15 ∙ 2)+(10 ∙ 2) = 50 l/s  730 + 50 = 780 l/s (7.2.1:2) 

 

Slutliga ventilationsbehov, alt 1 = 780 liter/sekund 

 Alternativ 2, standardvärde: 

 

Det finns standardvärde för ventilationsbehovet för ett hus. Är det ett hus med 

många stora lägenheter används värdet 0,35 l/sm2 men i vårt fall har vi ett hus med 

många mindre lägenheter, i detta fall används ett värde mellan 0,4-0,5. Vi har valt att 

användas oss av medelvärdet 0,45 l/sm2  

 

Ventilationsbehov = 0,45 ∙ 1 605,5 = 722,5 l/s   (7.2.1:2) 

Slutliga ventilationsbehov, alt 2 = 723 liter/sekund 

Alternativ 1 ger ett större behov och är då dimensionerande.  

Dimensionerande ventilationsbehov = 780 l/s = 0,780 m3/s 

= 35 l/s 
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Beräkning av luftläckageflöde71:  

 

         
                                    

  
   (7.2.1:3) 

 

Lufttäthet = 0,3 l/sm2 vid tryckskillnaden 50 Pa 

Aoms = 2 424,7 m2 

 

 

         
           

  
                             (7.2.1:4) 

 

Luftläckageflöde = 0,0364 m3/s 

 

Transmissionsförluster:  

Transmissionsförluster har beräknats på de byggdelar som ingår i klimatskalet då det är där 

transmissionsförlusterna sker. Dock exkluderas värmelagring i det tjocka betongbjälklaget 

som i detta fall gynnar byggnaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 2, Tabell visar transmissionsförluster, U-värde för vald byggdel samt dess totala area för byggnaden (Kv. 
Trettondagen).  

Transmissionsförluster = 474,10 W/˚C  

Allmänt: 

Huset ligger i Stockholmsregionen  Normaltemperatur = 6,6 ˚C 

Inomhustemperatur = 21 ˚C 

                                                      
71

 http://www.aton.se/img/userfiles/file/Meby-broschyren.pdf den 17 maj 

http://www.aton.se/img/userfiles/file/Meby-broschyren.pdf
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Tidskonstant = 300 h (halvtung konstruktion)72 

DUT (Dimensionerande utetemperatur) = -10 ˚C 

(för tabell se bilaga F:6 samt F:7) 

 

Gradtimmar är summan av de grader som utetemperaturen understiger den temperatur då 

man måste tillföra värme till byggnaden multiplicerat med antal timmar för mätperioden. 

 

Gradtimmar (tilläggskompendium från Installationsteknik och energi HS1013)  

 
Tabell 3, Tabell visar gradtimmar från tilläggskompendium i Installationsteknik och energi HS1013.  

Vid integrering av värden från tabell 3 fås värdet 126440 gradtimmar [˚Ch] för Kv. 

Trettondagen med årsmedeltemperaturen 6,6 och innetemperaturen 21 °C.  

Köldbryggor, givna värden från konstruktör: 

 

 

 

 

 

Tabell 4, Tabell visar köldbryggor samt dess längder och Y-värde. Data kommer från konstruktionsfirman Kåver & Mellin 
AB

73
 

 

 

 

 

 

                                                      
72

 FEBY Kravspecifikation för Passivhus version 2009, sida 10 
73

 Säfström, F. (2011) <fredrik.safstrom@kaver-mellin.se>, 



 
 
 
 

Ellika Gustafson KTH Haninge 
Hanna Davidsson Examensarbete VT11 

30 

7.2.2 Metod efter ”Byggnaders energibehov 2011” 

 

Transmissionsförluster: 

                   (se tabell 2)   (7.2.2:1) 

                                                             

                                  

Aoms = 2424,7 m2 

   
            

      
                (7.2.2:3) 

 

                                          (7.2.2:4) 

 

Etrans = 67 447,4 kWh/år 

 

Ventilationsförluster: 

qvent = 0,780 m3/s (se ekvation 7.2.1:2) 

qläckage = 0,0364 m3/s (se ekvation 7.2.1:4) 

 

                                              (för allmän formel se ekv 5.14) 

      (7.2.2:5) 

Event = 118 347,8 kWh/år 

 

                                            (för allmän formel se ekv 5.15) 

      (7.2.2:6) 

Eläck = 5 522,9 kWh/år 

 

(7.2.2:2) 
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Hushållsel: 

Atemp = 1 805,5 m2 

Whel = 30 kWh/m2Atemp/år 

 

                                    (7.2.2:7) 

(för allmän formel se ekvation 5:16) 

 

 

Whushåll = 54 165 kWh/år 

 

 

Tappvarmvatten: 

 

                                (7.2.2:8) 

(för allmän formel se ekvation 5:17) 

 

Etvv = 40 137,5 kWh/år 

 

Solenergi: 

                                (7.2.2:9) 

(för allmän formel se ekvation 5:18) 

 

 

Esol = 26 850 kWh/år 
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Värmeåtervinning ut frånluft: 

η= 0,9 (90 %)74 

Event = 118 347,84 kWh/år  

                                       (7.2.2:10) 

(för allmän formel se ekvation 5:19) 

 

Eåter = 106 513,1 kWh/år 

 

Fastighetsel: 

                                                    (7.2.2:11) 

(för beräkning av SFP se ekvation 7.3.1:1) 

 

Wfel =37 126,7  kWh/år 

 

Värmetillskott75: 

Personvärme: 

BOA = 1 605,5 m2 

               
      

  
          (7.2.2:12) 

                     
 

  
                 (7.2.2:13) 

(för allmän formel se ekvation 5:21) 

 

 

                                                      
74

 Thorstenson. J (2011). Intervju med VVS-konsult som ansvarar för beräkningar, Incoord 

Installationscoordinator AB kontor. 2011-05-24 (ca 2 tim) 

75
 Levin, P. (2009) ”Anvisningar för val av brukarindata för beräkning av specifik energianvändning i bostäder”  
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Från hushållsel: 

Whushåll = 48 165 kWh/år varav 30 % ses som förlust och resten räknas som ett värmetillskott 

vilket i detta fall blir 0,7 ∙ 54 165 kWh = 37 915,5 kWh/år då vi har vår elutrustning innanför 

klimatskalet.  

Från fastighetsel: 

Wfel = 37 126,7 kWh/år varav 70 % räknas som ett värmetillskott vilket i detta fall blir 0,7 ∙ 37 

126,7 = 25 988,7 kWh/år då vi har våra apparater innanför klimatskalet.  

Från tappvarmvatten: 

Etvv = 40 137,5 kWh/år varav 80 % ses som förlust och resten räknas som ett värmetillskott 

vilket i detta fall blir 0,2 ∙ 40 137,5 = 8 027,5 kWh/år 

 

                                                         (7.2.2:14) 

(För allmän formel se ekvation 5.24) 

 

Etillskott = 82 560,5 kWh/år 

 

Energibehov:  

                                                         

                                  (7.2.2:15) 

 

E = 100 823,7 kWh/år  55,8 kWh/m2Atemp/år 
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35 l/s 

7.2.3 Beräkningar enligt metod utlärd i Installationsteknik och energi 

 

Beräkning av ventilationsbehov: 

Alternativ 1 ger det största flödet vilket då blir det dimensionerande flödet. För beräkning av 

detta se rubrik beräkning av ventilationsbehov på sida 33. 

qdim = 780 l/s = 0,780 m3/s (se ekvation 7.2.1:2) 

Kanaldimensionering: 

TILLUFTSKANALER: 

Vald dimensionerande slinga är slingan från vardagsrum på plan 3 ner till fläktrum.  

 

Flöde till vardagsrum är 10 l/s. 

Till detta flöde tillkommer 9 l/s från sovrum. 

Sedan tillkommer totalt 16 l/s från ytterligare två sovrum.  

Tillsist ansluts 4 tilluftskanaler i schaktet  4 våningar x 70 l/s  

 

 

1: q = 10 l/s   

 Pa/m = 1,0 

2: q = 19 l/s 

 Pa/m = 1,0 

3: q = 35 l/s 

 Pa/m = 1,0 

4: q = 280 l/s 

 Pa/m = 1,0 

För förtydligande av flödesfördelningen se bilaga D, ritning 1. 

 

 

 

 

 

 

Ø 100 och R = 0,3 Pa/m 

Ø 100 och R = 1,0 Pa/m 

Ø 125 och R = 1,0 Pa/m 

Ø 250 och R = 0,7 Pa/m 

19 l/s 

280 l/s 
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Rörfriktion för dim. slinga, Δpr.f :  

1: 3,2m ∙ 0,3   = 0,96 Pa 

2: 0,6 m ∙ 1,0   = 0,6 Pa 

3: 6,15m ∙ 1,0   = 6,15 Pa 

3:  14,0 m ∙ 1,0   = 14,0 Pa 

3: 1,25 m ∙ 1,0  = 1,25 Pa 

3: 1,6 m ∙ 1,0  = 1,6 Pa 

4: 3,55 ∙ 0,7  = 2,49 Pa 

4: 0,65 ∙ 0,7  = 0,46 Pa 

4: 2,5 m ∙ 0,7  = 1,75 Pa 

4: 0,3 m ∙ 0,7  =0,21 Pa__  

Δpr.f   = 29,47 Pa 

Engångsförluster för dim. slinga, Δpe : 

 

1: Ø100 

 q = 10 l/s      Δpe = 55,0 Pa (se bilaga F, diagram F:3:1) 

 Tilluftsdon 

2: Ø100  

 q = 20 l/s      lekv = 1,5 m ; R = 0,3 Pa/m 0,45 Pa 

 90 ˚ böj 

3: Ø100 

 Q = 19 l/s      lekv = 5,0 m ; R = 1,0 Pa/m  5,0 Pa 

 T-rör 

4: Ø125 

 Q = 35 l/s      lekv = 3,0 m ; R =1,0 Pa/m  3,0 Pa 

 T-rör 

5: Ø125 

 Q = 35 l/s     lekv = 2,0 m ; R = 1,0 Pa/m  2,0 Pa 

 90° böj 

6: Ø125-400 

 Q = 35 l/s     lekv = 12,0 m ; R = 1,0 Pa/m  12,0 Pa 

 Påstick 

7: Ø400 

 Q =280 l/s     Δpe = 1,1Pa x 3 = 3,3 Pa (se bilaga F, diagram F:5:2) 

 90˚böj 

8: Spjäll 

 Q = 320 l/s     Δpe = 8,7 Pa (se bilaga F, diagram F:1) 
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Totalt Δpe = (55 + 0,45 + 5,0 + 3,0 + 6,0 + 12,0 + 3,3 + 8,7) = 93,45 Pa (7.2.3:1) 

Δp,tot = (29,47 + 93,45) = 122,92 Pa    (7.2.3:2) 

 

FRÅNLUFTSKANALER: 

Vald dimensionerande slinga är slingan från förråd på plan 4 till fläktrum. 

1: Pa/m = 1,0 

q = 5,0 l/s 

 

2: Pa/m = 1,0 

q = 20 l/s 

 

3: Pa/m = 1,0 

q = 80 l/s 

 

 

Rörfriktion för dim. slinga, Δpr.f :  

1: 0,95 m ∙ 0,08  =0,076 Pa 

1: 5,0 m ∙ 0,08  =0,4 Pa 

2: 0,3 m ∙ 1,1  =0,33 Pa 

2: 14,0 ∙ 1,1  =15,4 Pa 

2: 0,65 m ∙ 1,1  =0,715 Pa 

3: 2,3 m ∙ 0,5  = 1,15 Pa 

3: 27,4 m ∙ 0,5  = 13,7 Pa 

3: 13,9 m ∙ 0,5  = 6,95 Pa 

3: 3,25 m ∙ 0,5  = 1,63 Pa 

3: 2,5 m ∙ 0,5 Pa/m =1,25 Pa 

3: 0,4 m ∙ 0,5 Pa/m = 0,2 Pa__ 

Δpr.f   = 41,80 Pa 

 

 

 

 

Ø100 och R = 0,08 Pa/m 

Ø100 och R = 1,1 Pa/m 

Ø200 och R = 0,5 Pa/m 
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Engångsförluster för dim. slinga, Δpe : 

 

1: Ø100 

 q = 5 l/s      Δpe = 10,0 Pa (se bilaga F, diagram F:3:1) 

 Frånluftsdon 

1: Ø100  

 q = 5 l/s      lekv = 1,5 m ; R = 0,08 Pa/m 0,12 Pa 

 90 ˚ böj 

2: Ø100 

 Q = 20 l/s      lekv = 5,0 m ; R = 1,1 Pa/m  5,5 Pa 

 T-rör 

2: Ø100 

 Q = 20 l/s      lekv = 1,5 m ; R =1,1 Pa/m  1,65 Pa 

 90˚ böj 

2: Ø100 -200 

 Q = 20 l/s     lekv = 7,0 m ; R = 1,1 Pa/m  7,7 Pa 

 Påstick 

3: Ø200 

 Q = 80 l/s     Δpe= 1,4 Pa x 6 = 8,4 Pa (se bilaga F, diagram F:5:1)  

 90˚ böj 

X: Spjäll 

 Q =280 l/s     Δpe = 8,7 Pa (se bilaga F, figur F:1) 

 

Totalt Δpe = (10,0 + 0,12 + 5,5 + 1,65 + 7,7 + 8,4 + 8,7) = 42,07 Pa 

Δp,tot = (41,80 + 42,07) = 83,87 Pa 

 

 Val av luftbehandlingsaggregat är GOLD PX från Swegon AB, då detta är anpassat för 

flöden upp till 8 m3/s, har ett filter F7 samt ger oss en SFP = 1,47 kW/m3/s 

 

SFP (Specifik fläkteffekt) = Motoreffekt för fläkt/Det största flödet 

SFP = 1,15/0,780 = 1,47 kW/m3/s 

För produktinformation se bilaga F, diagram F:4. 
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VÄRME 

Värmebehov: 

Belägenhet = Stockholm 

Inomhustemperatur = 21 °C 

Tidskonstant = 300 h (halvtung) 

DUT = -10°C 

Tnorm = -2,5°C 

Ventilationsbehov: 

Ventilation qvent = 0,780 m3/s 

Läckage qläck = 0,0364 m3/s   

Transmissionsförluster = 0,4741 W/°C 

 

Effekt: 

                                                (7.2.3:3) 

                                                (7.2.3:4) 

                                       (7.2.3:5) 

 

                                     (7.2.4:6) 

 

Energibehov: 

          

                                                          (7.2.4:7) 

Gt = 126440 °Ch 

                              (7.2.4:8) 

 

E = 183 843,8 kWh/år  101,8 kWh/m2Atemp/år 

 

För beräkningar se ekvation 

7.2.1:4 och tabeller 2 och 4 
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Radiatorsystem: 

Tvårörssystem 55/35 °C 

Tfram = 55 °C 

Tretur = 35 °C 

 

Antal radiatorer som krävs är 68 stycken varav 8 styck i källare för att värma förråd. 

Dimensionerande effekt uträknat sedan tidigare, Pdim = 45,315 kW 

                          
     

  
                        (7.2.4:9) 

Efter denna beräkning gör vi rekommendationen att radiatorer av typ modul 22 med 

Watteffekten 747 W per radiator skall användas. Vi har valt att generalisera och använda 

samma modul samt dimension på alla radiatorer, så är inte alltid fallet.  

Modul 22 500 x 900 mm med effekten 747 W  

Tabell för val av radiator se bilaga F, tabell F:10. 
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7.3 Grundkrav 
De resultat vi har valt att jämföra grundkraven med är resultat från ”Byggnaders 

energibehov 2011” då beräkningar enligt kursen Installationsteknik och energi gav alldeles 

för felaktigt resultat.  

7.3.1 Boverkets Byggregler (BBR) 

 

 BBR ställer krav på byggnadens specifika energianvändning. De värden som jämförs i 

tabellerna är byggnadens specifika energianvändning, installerad eleffekt för 

uppvärmning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, dessa värden 

tillsammans får alltså inte överstiga nedanstående värden.  

Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme: 

 

 

 

 

Tabell 5, Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme, tabell hämtad från BBR 18, avsnitt 9, BFS 2011:6, tabell 
9:2a 

Vårt resultat: 

Stockholm ligger i klimatzon III vilket gör att kravet som ska uppfyllas är 110 

kWh/m2Atemp/år. 

Detta krav uppfylls då vår beräknade energiprestanda är 55,8 kWh/m2Atemp/år enligt metod 

från ”Byggnaders energibehov 2011”.  

 BBR ställer även krav på byggnaden utformning byggnadstekniskt. Det finns ett 

maxvärden gällande Um för byggnader över 100 m2. Kravet är Um < 0,5 W/m2°C 

 

 

 

Vårt resultat:  

Um = 0,22 W/m2°C < 0,5 W/m2°C  OK! 
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 Den specifika fläkteffekten (SFP) vid dimensionerande luftflöde bör ej överskriva 

följande värden.  

 

Från- och tilluft med värmeåtervinning  2,0 kW/(m3/s) 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning  1,5 kW/(m3/s) 

Frånluft med återvinning   1,0 kW/(m3/s) 

Frånluft     0,6 kW/(m3/s) 

Vårt resultat:  

    
    

     
      kW/m3/s    (7.3.1:1) 

Krav uppfylls.  
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7.3.2 FEBY Kravspecifikation för Passivhus 

De resultat vi har valt att mäta mot dessa krav är resultat från ”Energihuskalkyl” då detta 

energiprogram rekommenderas i kompendiet ”FEBY Kravspecifikation för Passivhus”.  

Utöver de krav som anges här gäller även att krav enligt Boverkets Byggregler uppfylls. 

 Effekt- och energibehov: 

Energikrav, maximal köpt energi exkl hushållsel Emax = 45 kWh/m2 Atemp 

Effektkrav, uppvärmning, för bostäder i zon III  Pmax = 10 W/m2Atemp + garage  

Ventilationssystem    SFP-värde på högst 1,5 kW/(m3/s) 

Fastighetsel   <10kWh/m2Atemp + garage 

 

Atemp   = golvarea i utrymmen avsedda att värmas till mer än 10˚C 

Agarage  = golvarea för garage innanför klimatskärmen 

 

 Effektbehov: 

Effektbehovet beräknas som summan av byggnadens värmeförluster via transmission 

och ventilation vid dimensionerande utetemperatur.  

 

Vårt resultat:  

 

P = 8,2 W/m2 < 10 W/m2   OK! 

 

Beräkningar har skett i det rekommenderade beräkningsprogrammet, Energihuskalkyl. 

Se bilaga A för resultat.  

 

 Energibehov: 

Energibehovet beräknas som summan av byggnadens köpta energi för uppvärmning, 

varmvatten och driftel.  

 

Vårt resultat:  

 

E = 44,6 kWh/m2 < 45 kWh/m2  OK! 

Av detta utgör 9,9 kWh/m2 el energi vilket betyder att kravet gällande fastighetsel 

uppfylls  OK! 

 

Beräkningar har skett i det rekommenderade beräkningsprogrammet, Energihuskalkyl. 

Se bilaga A för resultat.  
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 Luftläckning: 

Luftläckning genom klimatskalet får max vara 0,30 l/s m2 vid en tryckskillnad på 50 Pa. 

Vårt resultat:  

Luftläckning genom klimatskalet för Kv. Trettondagen är 0,3 l/sm2  OK! 

 Fönster: 

Byggnadens U-värde ska vara högst 0,90 W/m2˚C 

Vårt resultat: 

Byggnadens fönster har ett U-värde på 0,8 W/m2˚C   OK! 
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7.4 Miljöklassificeringar 
För klassificering har vi valt att jämföra resultat från beräkningar enligt ”Byggnaders 

energibehov 2011”. Vi har endast valt att titta på energiområdet samt det termiska klimatet i 

Miljöklassad byggnad då ej tillräckligt med tid samt indata fanns tillgängligt för oss för att 

utföra total klassificering.  

7.4.1 Miljöklassad byggnad, manual för ny/projekterad byggnad 

 

1. Energianvändning 

 

 

 

 

 
Tabell 6, Krav för klassificering av energianvändning enligt Miljöklassad Byggnad, manual för ny/projekterad byggnad

76
.  

 

EP står för byggnadens energiprestanda och anges i kWh/m2Atemp och år. Energiprestandan 

omfattar värme (inklusive tappvarmvatten) och fastighetsel. Nybyggnadsvärdet i BBR för 

klimatzon III där Stockholm ligger är 110 kWh/m2Atemp och år.  

 

Vårt resultat: Uträknad EP = 55,8 kWh/m2Atemp/år 

Klassificering: 
    

   
          GULD  (7.4.1:1) 

 

 

   

2. Energibehov vinter 

 

För klassning av denna punkt används talet värmeförlusttalet (VFT). Värmeförlusttalet 

definieras som förlustflödet via transmission och luftväxling (vid dimensionerande 

vinterutetemperatur) dividerat med Atemp. 

 

 

      
                        ä                      

     
 

 

 

 

                                                      
76

 Tabell hämtad från Miljöklassad Byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad version 2.0 2010, sida 23. 

 

(7.4.1:2) 
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VFT  = Värmeförlusttal    [W/m2] 

ΣU∙A   = Transmissionsförluster    *W/˚C+ 

qvent ∙ρ∙Cp  = Ventilationsförluster   *W/˚C+ 

qläck ∙ρ∙Cp = Läckageförluster (ventilation)   *W/˚C+ 

Atemp  = Golvarea mot uppvärmd inneluft   [m2] 

DVUT  = Dimensionerande vinterutetemperatur *˚C+ 

     (för värden se bilaga)   

Tinne  = Värdet 22 ˚C antas   *˚C+ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 7, Krav för klassificering av energibehov vinter enligt Miljöklassad Byggnad, manual för ny/projekterad byggnad

77
.  

 

Vårt resultat: 

 

 

    
                                                             

      

        

 

 

Klassificering: VFT = 31,12 W/m2Atemp vid DVUT  SILVER 

  

3. Energibehov sommar 

 

För klassning av denna punkt används talet solvärmelasttal (SVL). Solvärmelasttalet avgörs 

utifrån solinstrålning, solvärmetransmission och rumsstorlek.  

 

          
     

     
      (7.4.1:4) 

 

                                                      
77

 Tabell hämtad från Miljöklassad Byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad version 2.0 2010, sida 25. 

 

(7.4.1:3) 
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SVL  = Solvärmelasttal    [W/m2] 

g  = solavskärmning, för värden se bilaga  [%] 

Aglas  = fönsterarea    [m2] 

Agolv  =golvarea    [m2] 

Schablonvärde på infallande solinstrålning, 800   [W/m2] 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8, Krav för klassificering av energibehov sommar enligt Miljöklassad Byggnad, manual för ny/projekterad byggnad
78

.  

 

Vårt resultat:              
     

      
       (7.4.1:5) 

Klassificering:  SVL = 20,0 W/m2  SILVER  

 

    

4. Energislag 

 

I denna punkt mäts andelarna av olika energislag som byggnaden använder. Ju större andel 

förnybarenergi desto bättre klassning.  

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 9, Krav för klassificering av energislag enligt Miljöklassad Byggnad, manual för ny/projekterad byggnad

79
.  

För klasserna SILVER och GULD krävs det att flera villkor uppfylls. 

 För SILVER ska kategori 1 vara >10% alternativt >50% i kategori 2 samt att 

kategori 3 och 4 är <25%. 

                                                      
78

 Tabell hämtad från Miljöklassad Byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad version 2.0 2010, sida 27. 
79

 Tabell hämtad från Miljöklassad Byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad version 2.0 2010, sida 29. 
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 För GULD ska kategori 1 vara >20% alternativt >50% i kategori 2 samt att kategori 

3 och 4 är <20%.  

 

Vårt resultat: Solvärme ≈ 30 % 

 (Övriga energikällor är bergvärme samt fjärrvärme) 

Klassificering:   GULD 

 

5. Termiskt klimat vinter 

 

För klassning av denna punkt används faktorn Transmissionsfaktor (TF). transmissionsfaktorn 

baseras på U-värde och storlek på fönster.  

 

   
  ö     

     
        (7.1.4:6) 

 

TF  = Transmissionsfaktor    [W/m2˚C+ 

Afönster = fönsterarea   [m2] 

Agolv  = golvarea    [m2] 

Ug  = U-värde för fönstrets glasmitt  [W/m2˚C+ 

    (för schablonvärde se bilaga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 10, Krav för klassificering av termiskt klimat vinter enligt Miljöklassad Byggnad, manual för ny/projekterad 
byggnad

80
.  

 

 

                                                      
80

 Tabell hämtad från Miljöklassad Byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad version 2.0 2010, sida 40. 
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Vårt resultat:    
     

      
            (7.1.4:7) 

Klassificering:  TF = 0,12 W/m2˚C < 0,3  SILVER (För guld måste alt. 2 

genomföras) 

 

      

6. Termiskt klimat sommar 

 

För klassning av denna punkt används faktorn Solvärmefaktor (SVF). Solvärmefaktorn 

baseras på fönsters storlek och soltransmission.  

 

    
     

     
       (7.1.4:8) 

 

 

SVF  = Solvärmefaktor    [%] 

Aglas  = fönsterglasarea    [m2] 

Agolv  = golvarea    [m2] 

g  = solfaktor (se bilaga)   [%] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 11, Krav för klassificering av termiskt klimat sommar enligt Miljöklassad Byggnad, manual för ny/projekterad 
byggnad

81
.  

Observa dock att för klassningen GULD måste även en simulering av den operativa 

temperaturen göras, detta kan utföras med hjälp av program som IDA ICE med flera. 

 

 

Vårt resultat:     
     

      
              (7.4.1:9) 

Klassificering:  SVF = 0,0249 < 0,025  GULD gällande SVF 

                                                      
81

 Tabell hämtad från Miljöklassad Byggnad – Manual för ny/projekterad byggnad version 2.0 2010, sida 43. 



 
 
 
 

Ellika Gustafson KTH Haninge 
Hanna Davidsson Examensarbete VT11 

49 

Sammanställning Miljöklassad byggnad 

Energi: 

Energianvändning  GULD 

Energibehov vinter  SILVER 

Energibehov sommar  SILVER 

Energislag   GULD 

Energi   SILVER 

 

Innemiljö: 

 

Termiskt klimat vinter  SILVER 

Termiskt klimat sommar  GULD 
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7.4.2 Svanenmärkning av Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader 

Som nämnt i kapitel 6, Analys, så handlar avsnitt 2 i Svanens kriteriedokument om energi och 

innemiljö.  

 

Lufttäthet 

Under den första punkten i energiavsnittet ställs obligatoriska krav på lufttäthet som 

innefattar ett krav till projekterat läckagetal. I Sverige ser kravet ut enligt nedanstående figur 

och till detta ställs ytterligare krav på att detaljritningar för övergångar mellan golv och 

väggar, mellan väggar och tak samt runt fönster ska skickas med. 

 
Där: 

Aom är den sammanlagda arean för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft 

[m2]. Med omslutande byggnadsdelar menas sådana byggnadsdelar som begränsar 

uppvärmda delar av bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis 

uppvärmda utrymmen.  

 

Vårt reslutat: Luftläckage för Kv. Trettondagen är 0,3 l/sm2 

 

Till denna övre punkt hör ett krav till en rutin som ska säkerställa att kravet uppfylls. Den 

innebär att licenstagaren ska mäta luftläckage och ha rutiner för att kunna säkerställa att 

kravet uppfylls för den färdigställda byggnaden.  

 

Energianvändning 

Den andra punkten under kapitlet Energi och innemiljö handlar om energianvändning. Här 

står att energianvändningen per år maximalt får uppgå till 75 % av det övre gränsvärdet av 

energihushållningskrav enligt gällande nationella byggregler.  

 

Det framgår i ”BBR – Energihushållning bostäder” att den maximala specifika 

energianvändningen i klimatzon söder är 110 kWh/m2 och år.82 

 

Vårt resultat: 0,75 x 110 = 82,5 kWh/m2  Krav uppfylls! 

 

Minskad energianvändning (Ej obligatoriskt) 

För varje 2,5 % -enheter som byggnadens beräknade energianvändning är lägre än 

gränsvärdet enligt ovanstående krav ges 1 poäng, maximalt kan 10 poäng ges.  

                                                      
82

 http://www.fsvi.se/tekniska_motet/filer/tm2008-08.pdf 
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Vårt resultat: 50,7 % av 110 kWh/m2 och år 

 75 – 50,7 = 24,3 %  

 24,3/2,5 = 9,7 (9,7 st 2,5 % -enheter lägre än gränsvärdet) 

Antal poäng: 9 poäng 

 

Energitillskott från lokal energikälla eller –återvinning (Ej obligatoriskt) 

Om lokal solfångare, solcellspanel eller värmeåtervinning från brukat varmvatten installeras, 

för energitillförsel till den Svanenmärkta byggnaden ges 1 poäng.  

 

Vårt resultat: Lokala solfångare ska installeras. 

Antal poäng: 1 poäng  

 

Snålspolande duschar och handfatsblandare 

Alla duschar och handfatsblandare ska vara försedda med snålspolande anordning. Detta 

innebär ett maximalt normalflöde på 12 l/min. 

 

Vårt resultat: Kravet uppfylls. 

 

Individuell mätning av energi 

System för individuell mätning av:  

- generell elanvändning ska installeras i varje boendeenhet 

- varmvattenanvändningen och vattenburen uppvärmningsenergi ska installeras i varje 

boendeenhet där försörjning av varmvatten och uppvärmningsenergi är gemensamt 

för flera boendeenheter 

 

Vårt resultat: Kravet uppfylls 

 

Buller (Ej obligatoriskt) 

Flerbostadshus och småhus som uppfyller ljudklass bättre än nationella krav enligt aktuell 

standard för ljud mellan väggar och våningsplan i angränsande bostäder, ges 1 poäng. Den 

aktuella standarden för ljud är i Sverige SS 25267.  

 

Vårt resultat: Ljudklass B 

Antal poäng: 1 poäng 
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Sammanställning Svanen 

 

Lufttäthet     Krav uppfylls 

Energianvändning    Krav uppfylls 

Minskad energianvändning   9 poäng 

Energitillskott från lokal energikälla eller – återvinning 1 poäng 

Snålspolande duschar och handfatsblandare  Krav uppfylls 

Individuell mätning av energi   Krav uppfylls 

Buller     1 poäng 

 

  

Slutsats, enligt våra värden kan byggnaden bli Svanenmärkt.   
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7.5 Utländska miljöcertifieringssystem  
Då miljöcertifieringssystemen LEED och BREEAM är så pass avancerade att två hela 

examensarbeten hade kunnats baseras enbart på dem har tyvärr inte tid eller möjlighet 

funnits för att sätta en klassificering på projektet Kv. Trettondagen utifrån dessa. En 

sammanställning har istället gjorts över vad kraven innebär samt vad som krävs för att 

uppnå dem och en förhoppning att JM Entreprenad AB eller Stockholmshem AB kan ha nytta 

av resultatet från detta examensarbete.  

7.5.1 BREEAM - Krav 

Minskning av koldioxidutsläpp 

Totalt finns 15 möjliga poäng. 

Poäng som uppnås är beroende av byggnadens förväntade PUE (Power Usage Effectiveness) 

och koldioxidindexet, EPC (Energy Performance Certificate).  

PUE + EPC gradering  BREEAM-poäng 

Utöver det måste byggnaden modelleras enligt en ”National Calculation Method”, en 

godkänd metod. Projektören måste även ha använt sig av ett certifierat energi- och 

bedömningsprogram. 

     
                       

                     
   (7.5.1:1) 

 PUE-värdet beräknas som det årliga medelvärdet.  

Dokument som krävs för poängsättning är: 

 En kopia av resultatet av EPC från den godkända programvaran. 

 En kopia av energikomponenterna och en kopia av kylsystemets komponenter. 

Mätning av verklig energianvändning 

Totalt finns 2 möjliga poäng. 

För en poäng krävs separata mätare som mäter den slutliga energiförbrukningen på: 

- Värme (rumsvärme) 

- Fuktighet 

- Kyla (kylsystem) 

- Fläktsystem 

- Belysning 

- UPS-system 

- Generatorer  

- Energifördelningen  
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För det andra poänget ska först och främst kravet för ett poäng uppfyllas, sedan tillkommer 

krav på ett fastighetsövervakningssystem som observerar och optimerar kylare, 

luftbehandlingssystem, pumpar och miljöförhållandena inomhus.  

De dokument som krävs för poängsättning är:  

Specifikation eller tekniska ritningar som bekräftar  

1. Energiförbrukningen 

2. Mätningsanordningar för varje system 

 

 

Lågt eller inget koldioxidutsläpp 

Energikällor som räknas som en låg/noll utsläppskälla av koldioxid är solfångare, solceller, 

vindkraftverk, småskalig vattenkraft, bergvärme med värmepump, jordvärme med flera. 

 

Totalt finns 3 möjliga poäng 

 

För en poäng krävs: 

1. En sannolikhetsstudie ska ha genomförts av en energispecialist som fastställer den 

mest lämpliga förnybara källa (låg/noll koldioxidutsläpp) för att täcka en stor del av 

energibehovet. Studien ska täcka minst genererad energi från källan per år, 

återbetalning, markanvändning, oljud och livscykelkostnad.  

2. En energiteknologi som innebär låg eller noll koldioxidutsläpp ska ha specificerats för 

byggnaden i linje med de tidigare rekommendationerna ovan.  

3. Sannolikhetsstudien ska ha upprättats redan under upphandlingsskedet, helst så fort 

arkitekten har en färdig skiss över byggnaden.  

 

För två poäng krävs att kraven för första poängen är uppfyllda samt: 

1. Resultat ska visa att byggnadens koldioxidutsläpp har minskat med 10 % 

2. Beräkningar av procentantalet ska vara baserade på godkänd programvara för 

energiberäkningar.   

För tre poäng krävs att kraven för första poängen är uppfyllda samt: 

1. Resultat ska visa att byggnadens koldioxidutsläpp minskat med 15 % 

2. Beräkningar av procentantalet ska vara baserade på godkänd programvara för 

energiberäkningar.   

 

Dokument som krävs för poängsättning är: 
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 En kopia av sannolikhetsstudien. 

 Plan eller specifikation som bekräftar den rekommenderade installationen av den 

förnybara källan.  

Hissar  

Totalt finns 2 möjliga poäng 

För en poäng krävs: 

1. En analys av transportbehov och mönster för byggnaden. 

2. Energiförbrukningen för minst två typer av hissar eller hisstrategier ska ha 

uppskattats samt specificering av systemet med den lägsta förbrukningen. 

För två poäng krävs att kraven för första poängen är uppfyllda samt: 

1. Av följande energieffektiva aspekter ska de tre bästa v dem specificeras 

a) Stand-by läge på hissarna. 

b) Lågenergilampor i hissen. 

c) Hissen ska ha en regenerativ enhet så energi genereras. 

d) Varierad hastighet och varierad spänning samt varierad frekvens på hissen.  

Dokument som krävs för poängsättning är: 

 En kopia av den relevanta rapporten eller dokument av analysen. 

 En kopia av hisspecifikationen. 

  

Alternativa transportmedel 

Totalt finns 3 möjliga poäng. 

För en poäng krävs:  

1. Att en transportplan upprättas I linje med BREEAM issue Tra 5 

För två poäng krävs att kraven för första poängen är uppfyllda samt: 

1. Två av följande punkter ska utföras 

a) Tillförsel av lokaltransport. 

b) Närhet till bekvämligheter. 

c) Cykelutrymmen 

d) Gång- och cykelsäkerhet.  

e) Maximal bilparkeringskapacitet. 

För tre poäng ska fyra av de ovanstående punkterna (a-e) uppfyllas.  

Dokument som krävs för poängsättning är att alla åtgärder som redovisas.  
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Vattenförbrukning 

Totalt finns 5 möjliga poäng 

 

 

 

Tabell 12, Normvärden/Maxvärden för vattenförbrukning för hushåll
83

. 

För alla poäng: 

1. En uppskattning av byggnadens effektivitet vid tappvattenanvändning, denna 

uppskattning ska genomföras med hjälp av beräkning enligt BREEAM Wat 01s kalkyl. 
2. Vattenförbrukningen (liter/person/dag) för byggnaden som är under bedömning ska 

jämföras med en fiktiv baslinjeprestanda.  

 

 

 

 

 Tabell 13, Krav för klassificering av vattenförbrukning
84

 

 

Dokument som krävs för poängsättning är: 

 En komplett kopia av beräkningen enligt BREEAM Wat 01s kalkyl. 

 Relevanta sektioner/klausuler av byggnaden och ritningar som bekräftar de 

tekniska detaljerna gällande sanitet och uppsamlingssystem av regn- och 

gråvatten. 

 

 

 

                                                      
83

 Tabell översatt från BREEAM New Construction 2010 
84

 Tabell hämtad från BREEAM New Construction 2010 



 
 
 
 

Ellika Gustafson KTH Haninge 
Hanna Davidsson Examensarbete VT11 

57 

7.5.2 LEED – Krav 

Energi och Miljö 

Grundläggande driftsättning av byggnadens energisystem 

Följande punkter är grundkrav för poängsättning: 

- Det ska utses en driftansvarig som leder, övervakar och bedömer färdigställandet av 

driftprocessen.  

- Den driftansvariga måste ha dokumenterad erfarenhet i minst två byggprojekt. 

- Den driftansvariga måste vara en utomstående person i projektet. 

- Den driftansvariga måste rapportera resultat och rekommendationer direkt till 

ägaren. 

- För projekt mindre än 4700 m2 kan/får den driftansvariga vara någon inom projektet. 

- Driftansvarig ska ta fram och genomföra en driftplan. 

- Driftansvarig ska ta fram och integrera driftkrav i tekniska 

beskrivningar/konstruktionsdokument. 

Processaktiviteter i drift som minst måste vara färdigställda är: 

 Värme-, ventilations- och kylsystem samt liknande kontroller. 

 Belysning och dagsljuskontroller 

 Tappvarmvattensystem 

 Förnybar energi 

Energiprestanda: 

Grundkrav: 

Projektet ska visa en förbättring på 10 % jämfört med normvärde för nya byggnader. Detta 

ska ske enhetligt med Appendix G of ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1–2007. 

Alt. 1 Simulering av hela byggnaden 

Alt. 2 Normativ överrensstämmelse med hjälp av ASHRAE Advanced Energy Design Guide.  

Köldmedium: 

Grundkrav: 

Ingen freonbaserad utrustning får användas i värme-, ventilations- eller kylsystem.  

Optimering av energiprestanda: 

Totalt möjliga poäng är 1-19 LEED-poäng. 

Procentandel fås genom jämförelse mellan byggnadens förväntade energiprestanda och den 

baslinjeprestanda som beräknas enligt Appendix G of ANSI/AHRAE/IENSA Standard 90.1 – 

2007. 
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Tabell 14, Krav för klassificering av optimering av energiprestanda, antal procent förbättring samt hur många poäng 
förbättringen genererar

85
.   

                                                      
85

 Tabell från LEED 2009 New Construction and Major Renovations, USGBC 
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Förnybara källor: 

Totalt möjliga poäng är 1-7 LEED-poäng. 

Ju större procentandel förnybara källor desto fler poäng.  

 

 

 

 

 

Tabell 15, Krav för klassificering av förnybara källor, antal procent förnybara källor samt hur många poäng procentandelen 
genererar

86
.  

 
Minskning av ozonnedbrytande: 

Totalt finns 2 möjliga LEED-poäng. 

Alt.1: Ingen användning av köldmedium. 

Alt.2: Välj värme-, ventilations- och kylsystem som innehåller köldmedier som minskar 

utsläpp av föroreningar som bidrar till nedbrytande av ozonet.  

 

Grön el: 

Totalt finns 2 möjliga LEED-poäng. 

Krav att i minst två år använda förnybar energi som försörjning av minst 35 % av byggnadens 

elektricitet.  

                                                      
86

 Tabell från LEED 2009 New Construction and Major Renovations, USBGC 
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8. Sammanställt resultat, Incoord AB 
 

Beräkningar har gjorts i energiprogrammet VIP- Energy +, detta program är specialiserat för 

beräkning av energiförbrukning för uppvärmning. I detta beräkningsprogram används aktuell 

data från SMHI för att få ett rättvist värde över hela året.  

Beräkning gav dessa resultat: 

Värmesystem 21 261 kWh/år  

Tappvarmvatten 54 599 kWh/år 

Elförsörjning  15 776 kWh/år  

 

Efter påslag för regler- och distributionsförluster samt vädring fås värdena: 

 

Värmesystem ca 32 000 kWh/år med COP = 3  köpt energi = 11 000 kWh/år 

Tappvarmvatten ca 57 000 kWh/år med COP = 3  köpt energi = 19 000 kWh/år 

Elförsörjning  ca 20 000 kWh/år 

 

Total köpt energi = 50 000 kWh/år 

         65 000 – 50 000 = 15 000 kWh/år i överskott 

Solfångare ger 65 000 kWh/år 

 

Dock har det projekterats så att ett överskott på 48 000 kWh/år skall användas till 

intilliggande byggnader och då alltså 17 000 kWh/år (65 000 – 48 000 =17 000) av solfångare 

till Kvarter Trettondagen för värmning av tappvarmvatten.  

 

Slutligt resultat: 

 

Värmesystem ca 32 000 kWh/år, med COP = 3  köpt energi = 11 000 kWh/år 

Tappvarmvatten 57 000 – 17 000 = 40 000 kWh/år, med COP = 3  

 köpt energi =13 000 kWh/år 

Elförsörjning  ca 20 000 kWh/år  

 

Total köpt energi = 44 000 kWh/år 

       48 000 – 44 000 = 4 000 kWh/år i  

Solfångare ger 65 000 – 17 000 = 48 000 kWh/år     rent överskott.  

 

Energiprestanda för byggnaden är beräknad till 37 kWh/m2 

För kompletta beräkningar se bilaga C. 

8. Sammanställt resultat, Incoord AB 
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9. Kontroller  
 

JM Entreprenad AB: 

För att säkerställa att ställda krav uppnås vidtar JM Entreprenad AB en hel del åtgärder. 

Produktionsskedet inleds med ett startmöte där leverantörer och underentreprenörer även 

får ta del av ställda krav. Underentreprenör ska lämna in kvalitets- och miljöplan som 

innehåller bland annat egenkontroller för det arbete som de ska utföra. Både hantverkare 

från JM Entreprenad AB och arbetsledare utför egenkontroller på det utförda arbetet. För 

att säkra att den aktuella byggnaden uppfyller de tekniska mål samt miljökrav som satts upp 

tas externa konsulter in som genomför kontroller. Dessa kontroller görs löpande under hela 

projektet. Några exempel på vad dessa kontroller kan gälla är fukt, täthet och 

energiåtgång87.  

Speciellt för projektet Kv. Trettondagen är att det söks ett bidrag från BeBo 

(Energimyndighetens Beställargrupp för Energieffektiva Flerbostadshus88) och i och med det 

kommer krav om uppföljning samt verifiering av tillsatt kontrollant som även lämnar in en 

rapport till BeBo- föreningen. För Kv. Trettondagen kommer även en akustiker mäta och 

verifiera att ljudkrav uppfylls89.  

 

Incoord AB: 

Miljöcertifieringens grundtanke är att den ska användas som ett styrmedel under 

projektering. Det är ingen självklarhet att en viss miljöklassning uppnås redan i 

projekteringsstadiet. Med hjälp av studier kan VVS-konsulter konstatera vilka delar av 

miljöcertifieringen som kräver mer tid om kontroller än vissa andra delar. För att kontrollera 

de mer komplicerade kraven görs simuleringar som visar om projektet är på väg åt rätt 

håll90. 

                                                      
87

 Viktoria Josefsson, JM Entreprenad, handledare, ansvarig för logistisk och verksamhetsutveckling.  
88

 http://www.bebostad.se/  
89

 Jan Lindström, JM Entreprenad AB, projektledare för Kv. Trettondagen 
90

 Johan Thorstenson, Incoord AB, energi- och inomhusmiljökonsult.  
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10. Slutsatser 

 

Ett plusenergihus är ett hus som producerar mer energi än det förbrukar91. I detta fall med 

Kv. Trettondagen är det definitionen av energi som avgör om huset är ett plusenergihus eller 

inte. Om man endast ser till köpt energi, för att driva värmepumpar samt fastighetsel, så 

visar huset ett överskott som ägaren i praktiken skulle kunna sälja (se beräkningar under 

rubrik 8, Sammanställt resultat, Incoord Installationscoordinator AB). Dock är det två olika 

energier, överskottet från solfångare kan i praktiken inte jämföras med den elenergi som 

huset förbrukar. Kv. Trettondagen kan sälja värmeöverskottet men de kan inte sälja tillbaka 

elenergi och på så sätt få tillbaka på elräkningen. Ett bidrag till förbrukningen av elenergi är 

bergvärmepumpen, om det projekterades så att en större del av solfångarens överskott 

används till tappvarmvatten hade det minskat elförbrukningen. Tyvärr är inte detta möjligt 

då det är svårt att spara värmeenergi och Incoord Installationscoordinator AB har 

projekterat en så bra lösning som möjligt för Kv. Trettondagen. Enligt definitionen ovan är 

Kv. Trettondagen ett plusenergihus då det producerar ett överskott.  

Om man ska definiera plusenergihus efter en artikel från Energimagasinet92 blir situationen 

annorlunda. Enligt Energimagasinet är ett plusenergihus ett passivhus som försetts med 

egen elproduktion. Problemet för Kv. Trettondagen är att byggnaden använder sig av 

solfångare för att få ett överskott, solfångare producerar ingen elenergi utan värmeenergi, 

vid användning av solceller skulle ett elenergiöverskott vara möjligt. Alltså enligt 

Energimagasinet är Kv. Trettondagen inget plusenergihus.  

Det är svårt att göra klassningen plusenergihus då definitionen fortfarande inte verkar vara 

densamma överallt. Plusenergihus är nytt på marknaden och ännu har inte 

kravspecifikationer tagits fram.  

Dokumentet vi har tillhandahållit för passivhus och kraven på dessa kommer från FEBY 

(Forum för energieffektiva byggnader). Detta dokument har varit viktigt för oss i vårt 

jämförelsearbete med de olika klassificeringssystemen. Dock var vissa av formlerna svåra att 

följa eftersom de syftade till viktade värden. Genom Energihuskalkyl som är 

kriteriedokumentet för passivhus räknades energibehovet fram, men istället för att vi gjorde 

beräkningarna för hand sköttes detta av datorn genom att vi fyllde i ett internetformulär.  

                                                      
91

 http://www.motiva.fi/sv/byggande/hurdant_ar_ett_energieffektivt_smahus/definitioner_pa_lagenergihus/  

92
 http://www.energimagasinet.com/em00/nr1_10/house.asp Energimagasinet nr 1 2010, Staffan Bengtsson 
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Utifrån energihuskalkyl fick vi fram resultatet 44,6 kWh/m2 och år vilket är vårt lägsta och 

också bästa framtagna resultat ur våra tre metoder. Genom detta resultat uppfyller kv. 

Trettondagen kraven för att betraktas som ett passivhus. Om vi däremot jämför med det 

resultat vi fick fram genom handberäkningar skulle inte Kv. Trettondagen betraktas som ett 

passivhus. Detta visar hur viktiga databaserade energiprogram verkligen är.  

 

De miljöcertifieringssystem som vi kunde göra klassificeringar efter var Miljöklassad Byggnad 

och Svanen. Det hade varit mer tillfredsställande att titta på alla områden och inte bara 

energi men tyvärr fanns inte tid eller data för det. Dessutom ligger den tyngsta delen på 

installationer och beräkningar då detta examensarbete grundas på C-kursen 

Installationsteknik och energi.  

Miljöklassad Byggnad är ett väldigt strukturerad och bra miljöcertifieringssystem. Ett 

problem med systemet är att det finns möjlighet att manipulera det slutliga resultatet. Från 

indikator till aspekt väljs den lägsta klassen som klassning men från aspekt till område finns 

en möjlighet att manipulera resultatet då det finns två alternativ för hur klassificering sker. 

Det första alternativet innebär att den lägsta aspektklassen ger områdesklassen. Det andra 

alternativet är om fler än hälften av aspektklassningarna är högre än den lägsta klassen sätts 

områdesklassen till det högre av dem båda.  

Detta innebär att ett företag kan välja att försumma vissa aspekter då de ändå inte drar ner 

den slutliga klassningen.  

 

tabell 21, Exempel på miljöklassning av området Innemiljö, detta exempel visar manipulering.  

När klassificering av Svanen utifrån våra värden skulle sättas utgick vi från kapitlet Energi och 

Innemiljön där fokus endast kunde läggas på energifrågorna. De flesta av kraven från Svanen 

var obligatoriska krav som var tvungna att uppfyllas.  

Vi upplevde att dessa krav var enkla att uppfylla och att det inte krävdes alltför mycket för 

att bli Svanenmärkt. Eftersom kv. Trettondagen följer normer och standarder för passivhus 

blev det tilldelat högsta möjliga poäng från Svanen.  
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Allmänt tycker vi att kriterierna för att Svanenmärka ett bostadshus är för få och för tunna 

för att säkerställa att en byggnad inte medför för stor belastning på miljön. Punkterna ur 

Svanens kriteriedokument tar inte hänsyn till alla aspekter som byggskedet har inverkan på 

och skulle vinna på att utvecklas mer.  

 

Målet och nyttan med detta examensarbete var att JM Entreprenad AB ville ha en överblick 

av vad som krävs av dem och hur de ligger till på marknaden för miljöbyggande. Speciellt 

intresserade var de av de utländska miljöcertifieringssystemen LEED och BREEAM. 

Information om hur JM Entreprenad AB:s byggande står sig i granskning enligt dessa 

miljöcertifieringssystem kan ge dem en spets på marknaden. Vi gick in i examensprojektet 

med en positiv anda om att vi skulle kunna hjälpa JM Entreprenad AB med att göra en 

certifiering av energiområdet enligt LEED och BREEAM.  

Tyvärr visade det sig på vägen att dessa två miljöcertifieringssystem kunde utgöra varsitt 

examensarbete, de är så pass komplicerade. Problemet med LEED är att det måste skapas en 

så kallad ”baseline performance”, detta innebär en modellering av projektet och sedan 

utföra baslinjeberäkningar med hjälp av simuleringar, alltså få ut ett grundvärde över vad 

byggnaden kommer att prestera. Många poäng erhålls då det riktiga projektet visar en viss 

procentuell förbättring jämfört med de uträknade grundvärdena. Problemet med BREEAM 

gäller själva poängsättningen. För att poängsätta refererar BREEAM till egna kalkyler som ska 

användas och dem har vi inte kunnat få tillgång till. Ett exempel är BREEAM issue Man 01 

samt BREEAM WAT 01 kalkylator med flera.  

När vi använt oss av metoden från vår tidigare kurs Installationsteknik och energi har det 

största arbetet lagts på att bestämma hur vi vill lägga vår dimensionerande ventilationsslinga 

(både frånlufts- samt tilluftskanal) och därefter dimensionera denna.  

Metoden i sig är enkel att följa dock visade det sig att den var lite väl enkel då resultatet var 

så olikt de andra. Detta på grund av att den inte tar hänsyn till alla olika parametrar som 

krävs. Det enda som denna metod utgår från är det dimensionerande ventilationsbehovet, 

ventilationsläckaget samt transmissionsförluster. Från beräkningar av dessa har vi fått fram 

en energiprestanda som är enormt mycket större än kravet som fordras för att klassas som 

ett passivhus. Den specifika energianvändningen får inte överstiga 45 kWh/m2 och år93 för 

passivhus och med dimensioneringsmetoden enligt ovan får vi ett energibehov på 102,4 

kWh/m2 och år. Därför har vi valt att kassera denna metod och resultat vid jämförelse mot 

grundkrav samt miljöklassificeringssystem. 

Parametrar som inte har tagits hänsyn till i metoden är bl.a. köldbryggor och återvinning av 

ventilationsluft.  

                                                      
93

 http://www.landskrona.se/Pages/Page.aspx?pageId=5868 
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Någonting som också kan ha påverkat resultatet är även värdet på gradtimmar som tas fram 

med hjälp av DUT (Dimensionerande utetemperatur). Numera används istället för DUT DVUT 

(Dimensionerande vinterutetemperatur).94  

Vi anser ändå, även om inte resultatet varit tillfredsställande, att metoden från kursen 

Installationsteknik och energi är en fungerande överslagsmetod för att dimensionera 

ventilationskanaler i mindre bostadshus där endast enklare ventilationssystem används.  

När vi istället räknade fram ett energibehov ur ”Byggnaders energibehov 2011” utgående 

från BBR (Elmroth 2007) fick vi fram ett resultat som låg på en mer rimlig nivå. 

Energibehovet vi fick fram blev 55,8 kWh/m2 och år. I metoden tas hänsyn till fler 

parametrar än i metoden ur kurs Installationsteknik och energi. Parametrar som används är 

transmissionsförluster, ventilationsförluster, hushållsel, tappvarmvatten, solenergi, 

värmeåtervinning ur frånluft, fastighetsel och värmetillskott från bl.a. personvärme.  

Metoden har varit enkel att följa med formler som vi enkelt har förstått.  

Efter tilldelande av resultat från Johan Thorstenson och Incoord Installationscoordinator AB 

kunde vissa slutsatser dras. Vid våra energiberäkningar används gradtimmar (för förklaring 

se sida 35). Incoord Installationscoordinator AB har använt aktuell data från SMHI och får på 

så sätt ett mer exakt och rättvist resultat då beräkningar görs timvis (för beräkningar se 

Bilaga C) samt tar större hänsyn till solinstrålning.  

Enligt energiberäkningsprogrammet VIP + får byggnaden en energiprestanda på 37 

kWh/m2/år. Dock visar ett annat dokument från Incoord Installationscoordinator AB att den 

slutliga energiprestandan för byggnaden blir ca 47,5 kWh/m2/år. Vid intervju av Jan 

Lindström sades det att huset kommer att få en slutlig energiprestanda på ca 40 kWh/m2/år. 

Den slutsats vi har dragit från alla dessa olika värden är att VIP+ programmet ej tar hänsyn 

till påslag för regler- och distributionsförluster sam påslag för vädring. Samt tror vi på det Jan 

Lindström sade om den slutliga energiprestandan då de resultat vi tagit del av troligtvis inte 

är de mest aktuella då körningar görs konstant.  

Skillnaderna mellan våra beräkningar och beräkningar från Incoord Installationscoordinator 

AB tror vi beror på att VIP+ programmet tar hänsyn till fler parametrar samt mer exakt 

klimatdata. Vi upptäckte även att Johan Thorstenson på Incoord Installationscoordinator AB 

har använt sig utav en annan area och detta medför många skillnader i beräkningar och 

påverkar då även slutresultatet. Den Atemp Johan Thorstenson använt sig utav är 1930 m2 

vilket innebär en skillnad på ca 125 m2. Vi har beräknat vår area från ritning från arkitekt, 

dock sade projektledare Jan Lindström att måtten på huset ännu inte var specificerade, vi 

antar att Johan Thorstenson använts sig av tidiga mått.  

                                                      
94

 http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-
%20och%20konstruktionsregler/BBR_avsnitt_9/bbr_16_Suppl_Avsnitt_9_lasanvisning.pdf 
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http://www.stockholmshem.se/Om-Stockholmshem/Foretagsfakta/Historik/
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B:1 

FEBY (Forum för Energieffektiva Byggnader) 
 

Genom de olika grundläggande kraven kan innebörden av byggkonceptet kvalitetssäkras i 

marknadsföring samt kommunikation inom både byggprocessen och förvaltningsskedet. 

Det övergripande syftet med kraven på passivhus är att minimera behovet av tillförd effekt och 

energi för uppvärmning av byggnader. På grund av detta kan en erforderlig termisk komfort 

åstadkommas. Byggnadsutformningen ska också se till att ställda innemiljökrav och fuktskydd 

uppfylls.  

 

Ett annat viktigt kriterie som tas i beaktning är resurseffektiviteten. Krav på denna kan hanteras 

genom att krav på levererad energi ställs. Detta görs dels på grund av att begränsa den totala 

användningen av köpt energi (dvs. för driftsel, varmvatten och värme) och dels för att gynna 

energiformer av lågvärdig kvalitet (exempelvis fjärrvärme i förhållande till köpt el).   

 

I kravspecifikationen för passivhus i Sverige finns en turordning som rekommenderas för den som ska 

bygga utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv95. Denna turordning kallas 

energieffektiviseringstrappan och omfattar två trappsteg för byggaren samt två trappsteg för 

brukaren (markerade i grå text), dessa lyder: 

1) Optimera byggnadens byggprestanda. 
2) Optimera byggnaden i ett energisystemperspektiv 
3) Optimera driften av installerade system i byggnaden och påverka/ändra oönskat 

brukarbeteende 
4) Välja den energileverantör som erbjuder de ur miljösynpunkt bästa energivarorna, 

exempelvis miljömärkta eller ursprungsmärkta energikällor från förnybara och flödande 
resurser, spillvärme eller avfall 

 

Kravspecifikationen innehåller sammanlagt sju kapitel där kriterier och råd för att bygga ett passivhus 

redovisas. I kapitlen ingår: 

 Kap 1) Allmän information, här finns som redan nämnd Energieffektiviseringstrappan. 

Kap 2) Effekt- och Energibehov, här ingår krav och råd på uppvärmning samt råd på varmvatten och 

fastighetsel. 

Kap 3) Köpt Energi, med detta avses levererad energi till byggnaden, även från exempelvis 

undercentral inom fastigheten. Här finns formler att tillgå för att beräkna den viktade, köpta energin 

samt även här krav och råd. 

Kap 4) Tillkommande krav för Passivhus som Nollenergihus, utöver kraven för Passivhus ska den 

sammanlagda använda energin vara mindre eller lika med den sammanlagda producerade energin 

under ett år. 

                                                      
95 Erlandsson M, Lindholm T (2009). Erlandsson M, Lindholm T (2009): Klassningssystem för fastigheter 

och dess inverkan på fjärrvärme. Publicerad i rapporten ”Energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i 
framtiden”, Nyström I m.fl, Programmet Fjärrsyn, Svensk Fjärrvärme, 2009 
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Kap 5) Innemiljökrav, här ingår krav på ljud och termisk komfort. 

Kap 6) Övriga byggnadskrav, här ingår krav och råd på luftläckning, fönster och mätningar för att 

kunna verifiera byggnadens energitekniska egenskaper. 

Kap 7) Beräkningsanvisningar, här hittar man allmänna förutsättningar, beräkning av effektkravet, 

beräkning av energibehovet96. 

 

B:2 

Miljöklassad byggnad, manual för ny/projekterad byggnad 

Miljöklassningen görs inom tre områden. Dessa områden är Material och kemikalier, Energi 

och Innemiljö. För byggnader med eget vatten- och avloppssystem tillkommer ett fjärde 

område, det så kallade Särskilda miljökrav.  

 

 

 

 

 

 

Systemet man använder sig utav inom Miljöklassad Byggnad är uppbyggd i fyra olika nivåer. I 

denna figur visas ett exempel för området Energi.  

Då Miljöklassad Byggnad täcker flera områden och vår tid tyvärr inte skulle räcka till att kolla 

alla valde vi att koncentrera oss på Energiområdet samt de punkter som rör det termiska 

klimatet inom Innemiljödelen. Vi har projekterat och gjort beräkningar för att i slutändan 

kunna jämföra våra värden med kriterierna från Miljöklassad Byggnad.  

Själva miljöklassningen går till på så sätt att först samlas och sammanställs 

klassningsunderlag. Exempel på sådant är energiberäkningar, projekterade 

ventilationsflöden och ritningar. Steg två handlar om att komplettera samt kontrollera 

tidigare beräkningar med mera samt bestämma miljöklassen för varje indikator. Tredje 

steget är att sammanställa en miljöklassningsrapport. En sådan innehåller bland annat 

detaljplan, fasader, sektioner samt ett ifyllt indataprotokoll från Miljöklassad Byggnad. Sista 

                                                      
96

 FEBY Kravspecifikation för Passivhus version 2009, Energimyndigheten, Forum för Energieffektiva Byggnader 



 
 
 
 

Ellika Gustafson KTH Haninge 
Hanna Davidsson Examensarbete VT11 

4 

steget är själva verifieringen. Senast två år efter det att byggnaden har tagits i bruk ska 

betygen verifieras, detta görs genom att kontrollera att den projekterade prestandan är den 

samma som den slutliga.  

De klassningskriterier inom Energiområdet som projektet Kvarter Trettondagen ska 

kontrolleras mot är: 

1. Energianvändning 

Här kontrolleras byggnadens andel av köpt energi enligt Boverkets föreskrifter om 

energideklaration för byggnader. 

 

2. Energibehov vinter 

Syftet med detta kriterie är att man vill uppmuntra välisolerade byggnader som även 

har en effektiv värmeåtervinning. För klassning använder man sig av det så kallade 

“värmeförlusttalet”. Värmeförluster i en byggnad sker genom transmissionsförluster, 

luftutbyte genom ventilation och luftläckage och genom avloppet. Värmeförlusttalet 

definieras som förlusterna p.g.a transmission och luftväxling (vid dimensionerande 

vinterutetemperatur) genom den tempererade arean i byggnaden.  

 

3. Energibehov sommar 

Under sommaren vill man undvika att byggnaden behöver kylas för att på så sätt 

minimera energiförbrukningen. För klassning använder man sig av det så kallade 

”solvärmelasttalet”. Detta tal är baserat på den maximala solinstrålningen, 

rumsstorlek och solvärmetransmission.  

 

 

 

4. Energislag 

Klassningsgrundande är andelen av de olika nyttjade energislagen. Ju mindre ej 

förnybara energikällor desto bättre klassning. Ur byggnadens totala 

energianvändning beräknas fördelningarna för de olika energislagen i procent.  

 

De punkter vi har valt att fokusera på inom området Innemiljö är: 

 

1. Termiskt klimat vinter 

Meningen med denna punkt är att uppmuntra projektering av byggnaden så att 

termiska komfortproblem under vintertid blir så små som möjligt.  
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För beräkningar används faktorn ”transmissionsfaktor”. Den baseras på fönsters 

storlek och dess U-värden.  

 

 

 

 

2. Termiskt klimat sommar 

Meningen med denna punkt är att uppmuntra projektering av byggnaden så att 

termiska komfortproblem under sommartid blir så små som möjligt. 

För beräkningar används faktorn ”solvärmefaktor”. Denna faktor baseras på 

fönstrens storlek och transmission.  

 

 

 

 

För att uppnå GULD klassen kravs en simulering av den operativa temperaturen 

med till exempel programmen IDA och ProClim97.  

 

 

  

                                                      
97

 Miljöklassad byggnad manual för ny/projekterad byggnad version 2.0 2010, Intresseföreningen Miljöklassad 
Byggnads Tekniska råd, Boverket mars 2010 
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 B:3 

Svanen 

När Svanen bestämmer vilka produkter som kan bli Svanenmärkta utgår de ifrån en 

livscykelanalys där produktens inverkan men framförallt belastning på miljön spelar den 

största rollen.  Belastningar som är vanligast förekommande är energianvändning, 

vattenförbrukning, användning av kemikalier med mera. Om en Svanenmärkning på 

produkten i fråga kan möjliggöra en minskad belastning på miljön tas kriterier för 

produktgruppen fram.  

Kriteriedokumentet för att få Svanenmärka en byggnad heter ”Svanenmärkning av Småhus, 

flerbostadshus och förskolebyggnader”. Det är också detta dokument som vi utgått från när 

vi har satt ett betyg på Kv. Trettondagen utifrån Svanens kriterier.  

De ingående faktorerna för att Svanenmärka en byggnad i kriteriedokumentet handlar om 

krav på byggprocess, material och energibehov. Genom hela tillverkningsprocessen tas 

hänsyn till miljön, från råvaror till den färdiga byggnaden. Det är också viktigt för Svanen att 

säkerställa en god inomhusmiljö. Detta uppnås genom krav på de ingående materialen, en 

god ventilation, byggprocessen samt en material- och kvalitetskontroll för att undvika 

inbyggda fuktskador. Kraven för att påverkan på den yttre miljön ska bli så låg som möjligt 

innebär att det ställs stränga krav inom hälsa och miljöfarliga ämnen i material. Byggnaden 

ska även kunna drivas med en låg energianvändning, byggavfall ska tas om hand på ett 

miljöriktigt sätt samt att en drift- och underhållsplan för byggnaden ska upprättas.  

För att ansöka om att Svanenmärka en byggnad ska en ifylld ansökningsblankett och 

dokumentation som visar att kraven uppfylls skickas till Nordisk Miljömärkning. Kriterierna 

för småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader består av en kombination av obligatoriska 

krav (svart text nedan) och poängkrav (grå text nedan). De obligatoriska kraven ska alltid 

uppfyllas. Poängkraven däremot måste bara uppnå en viss nivå för att godkännas. I detta fall 

ska minst 40 % (9 av 22) av poängen som är möjliga att få uppnås.  
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Svanens kriteriedokument är upplagt på följande sätt: 

 Kap. 1: Övergripande krav till licenssökaren 

o Generell beskrivning av byggnaden 

o Ansvar för byggprocessen 

 Kap. 2: Energi och innemiljö 

o Energi 

 Lufttäthet 

 Energianvändning 

 Minskad energianvändning 

 Energitillskott från lokal energikälla eller –återvinning 

 Fasta ljuskällor 

 Energimärkta vitvaror 

 Snålspolande duschar och handfatsblandare 

 Individuell mätning av energi 

o Inomhusmiljö 

 Ventilation 

 Buller 

 Kap. 3: Materialkrav 

 Lista över produkter/material 

 Användning av miljömärkta byggprodukter 

o Krav på kemiska byggprodukter 

 Kemiska byggprodukter, säkerhetsdatablad 

 Kemiska byggprodukter, klassning 

 CMR-ämnen i kemiska byggprodukter 

 Ämnen som inte får ingå i kemiska byggprodukter 

 Ämnen med långtidsverkan i kemiska byggprodukter 

 Nanopartiklar i kemiska byggprodukter 

 Hantering av kemiska byggprodukter 

o Krav på kemiska ämnen i fasta byggprodukter 

 Oönskade kemiska ämnen 

 Klorfria plastprodukter 

 Nanopartiklar i fasta byggprodukter och vitvaror 

o Krav på trävirke och andra material baserade på fiber 

 Säkerställande av trä- och bamburåvaror från hållbara områden 

 Kontrollerad trä- och bambu 

 Virke från certifierat skogsbruk 

 Högre andel virke från certifierat skogsbruk 

 Tryckimpregnerat virke 

 Emissioner av formaldehyde 
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o Andra krav på byggprodukter, material och interiörer 

 Fasad och takbeklädnad 

 Plastytskikt på invändiga golv-, tak- och väggbeklädnader 

 Fönster och ytterdörrar 

 Snålspolande toaletter 

 Sopsorteringskärl för hushållsavfall 

 Sopsorteringsstation för flerbostadshus, radhus och förskolebyggnader 

 Kap. 4: Kvalitetsledning och kontroll av byggprocess 

o Rutinkrav för byggprocessen 

 Radon 

 Materialkrav 

 Avfallshantering i byggprocessen 

 Mätning av avfallsfraktioner 

 Fuktsäkring 

 Säkert utförande av vatteninstallation 

 Kontroll under byggnation 

 Besiktning av den färdiga byggnaden 

 Kontroll av kvalitet 

o Sammanräkning av poäng  

 Uppnådda poäng 

o Kvalitetsledning 

 Information till involverade i byggprocessen 

 Lagar och förordningar 

 Organisation och ansvar 

 Ändringar och avvikelser 

 Reklamationer 

 Dokumentation av byggda hus 

 Dokumentation av ansökan 

 Marknadsföring 

 Kap 5: Instruktioner för boende/förvaltare 

o Allmän information och underhållsplan 

Med tanke på den dokumentation som krävs lämpar sig Svanenmärkning bäst för koncept- 

och typhus. Detta säger Skanska som har använt sig av Svanen vid ett flertal tillfällen, både 

vid byggande av flerbostadshusen ModernaHus och vid huskonceptet Uniqhus.  

Som märks av kriteriedokumentet Småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader hanterar 

Svanen en mängd olika miljöaspekter i ett hus. På grund av den aspekten har vi valt att 

enbart fokusera på utvalda delar ur dokumentet och utifrån dem studera om Kv. 

Trettondagen kan uppfylla kraven.  
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B:4 

LEED 2009 

De fördelar som LEED certifiering medför är fördelar för miljön, ekonomin och de boende. 

LEED-certifierade byggnader kostar mindre att driva samt underhålla och byggnaderna är 

energi- och vatteneffektiva. LEED 2009 för nya konstruktioner och stora renoveringar är i 

grund designad för kontorsbyggnader men kan även tillämpas för skolor, hotell och 

bostadshus med fyra eller fler våningar, det är denna version vi använt oss av. Några 

exempel på andra versioner av LEED är LEED för skolor, LEED för hem, LEED för 

detaljhandeln samt LEED för kommersiella lokaler. Den första versionen av LEED kom ut 

1999. Både nya och redan befintliga byggnader kan certifieras enligt LEED. 

LEEDs certifieringssystem är uppdelat i fem kategorier: 

- Närmiljö (Sustainable Sites) 

- Vattenanvändning (Water Efficiency) 

- Energianvändning (Energy and Atmosphere) 

- Material och andra byggresurser (Materials and Resources) 

- Inomhusklimat (Indoor Enviromental Quality) 

Utöver dessa fem kategorier finns två ytterligare och det är innovation i projektet samt 

regionala hänsynstaganden.  

För att en certifiering ens kan göras ska sju grundkrav uppfyllas: 

1. Projektet måste följa de lagar som finns rörande miljö och även följa de lokala 

föreskrifter som finns. Detta krav ska uppfyllas från registrering av LEED-projekt fram 

till certifiering skett. 

2. Projektet måste vara projekterat för, byggd och förvaltat på en permanent plats på 

redan befintlig plats. Alltså kan ej byggnader som kommer att flyttas någon gång 

under dess livstid certifieras.  

3. Projektet måste använda rimliga anläggningsområden. Man får er exkludera vissa 

sektioner för att det skulle gynna certifieringen.  

4. Projektet måste ha en golvare på över 93 m2. 

5. Projektet måste ha minst en heltids boende i huset. 

6. Projektet måste dela energi- och vattendata/användning med USGBC i minst fem år. 

7. Byggnadens golvarea får ej vara mindre än 2 % av LEED- områdesytan98.  

LEED har använts i Kanada, Indien och Kuba, de har gjort lokala anpassningar. Andra nationer 

om önskar att certifiera enligt LEED går via U.S. Green Building Council och det innebär att 

                                                      
98

 LEED 2009 for new construction and major renovations, av U.S. Green Building Council, 2009 
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certifiering sker efter amerikansk standard. Den svenska ideella föreningen Sweden Green 

Building Council har planer på att göra anpassningar för LEED efter svenska förhållanden och 

även ge utbildningar i LEED99.  

 

B:5 

BREEAM 2010 

Inom BREEAM finns det minimikrav gällande projektledning, energianvändning, 

inomhusklimat (ventilation plus belysning), vattenhushållning, avfallshantering, 

markanvändning och påverkan på närmiljö100.  

Vi har använt oss utav versionen BREEAM New Construction och i den finns tio olika 

sektioner: 

 Transport 

 Energi 

 Markanvändning och ekologi 

 Vatten 

 Avfallshantering 

 Material 

 Miljöförstörning 

 Hälsa och välmående 

 Innovation 

 Förvaltning  

Anpassningar av BREEAM till svenska förhållanden har påbörjats av SGBC.  

Vi har som sagt tidigare valt att endast koncentrera oss på energibiten i de olika 

certifieringssystem och det gäller även här. Sektionen Energi i BREEAM New Construction 

innehåller i sig mindre delar så som: 

 Energiövervakning 

 Energieffektiva transportsystem 

 Energisnål utrustning 

 Låg eller inget koldioxidutsläpp 

 Minskning av koldioxid 

                                                      
99

 www.sgbc.se/certifieringssystem/leed/ den 8 maj 2011 
100

 www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam/ den 10 maj 2011 

http://www.sgbc.se/certifieringssystem/leed/
http://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam/
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Även här finns delar som vi valt att exkludera då de ej är relevanta för projektet Kv. 

Trettondagen (se markerade punkter). Dock har vi valt att inkludera en punkt från 

vattensektionen och det är vattenkonsumtion då vi känner att denna punkt är ytterst 

relevant då vi har valt att vinkla detta examensarbete mot Kv. Trettondagens installationer. 

Målet med att bedöma vattenkonsumtionen är att reducera användningen genom effektiva 

komponenter och återvinningssystem samt reducera användning av drickbartvatten för 

hygienvård101.  

 

Ingen färdig byggnad har hittills lyckats komma upp till nivån OUTSTANDING. För att möta 

kraven för nivån PASS krävs minst 30 % av maxpoäng102. Vid jämförelse av BREEAM och LEED 

har det visats att den högsta klassningen inom LEED (Platina) är likvärdig med klassningen 

VERY GOOD enligt BREEAM, alltså är kraven högre på en BREEAM certifiering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
101

 BREEAM 2011 New Construction 
102

 http://www.fastighetochbostadsratt.com/Energi-%26-Miljo/32754-Vad-betyder-
miljocertifieringarna%3F.html den 10 maj 2011 

http://www.fastighetochbostadsratt.com/Energi-%26-Miljo/32754-Vad-betyder-miljocertifieringarna%3F.html
http://www.fastighetochbostadsratt.com/Energi-%26-Miljo/32754-Vad-betyder-miljocertifieringarna%3F.html
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Bilaga C – Resultat från Incoord AB   
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Bilaga D – Ritningar 
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Bilaga E – U-värdesberäkningar 
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TAK 

 

 

 

 

 

     

     

Figur 4. Detalj över takkonstruktion
103

  Figur 5. Detalj över taknock
104

 

  

λ-värdesmetoden  λ *W/m˚C]  R [m2˚C/W] 

Utsida   -  0,04 

Takpanna   0  0 

25 x 45 bärläkt  0,14  0 

25 x 45 ströläkt  0,14  0 

Mataki Laotex RS10  0  0 

50 spårad stenullsboard  0,036  1,388 

23 råspont   0,14  0,164 

360 x 63 Kerto-S s1200 (5,25%) 0,14 

+ (3 x120) mineralull (94,75%) 0,039  8,126 

0,2 PE-folie   0  0 

45 x 45 träreglar s300 (15%) 0,14   

+ 45 mineralull (85%) 0,036  0,833 

2 x 13 gips   0,22  0,118 

Insida   -  0,10__  

∑R=     10,769 

   
 

      
 = 0,0929     

                                                      
103

 Figur hämtad från detaljritning från konsulterande konstruktionsfirma Kåver & Mellin AB 
104

 Figur hämtad från detaljritning från konsulterande konstruktionsfirma Kåver & Mellin AB 

λviktat=0,05

224 

λviktat=0,04

4 
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   = 0,093 W/m2˚C     

U-värdesmetoden 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 16, Tabell visar beräkning av U-värde enligt U-värdesmetoden för takkonstruktion. 

Procentfördelning, reglar - isolering 

 

 

 

Tabell 17, Tabell som visar procentfördelning mellan reglar och isolering.  

 

             
 

     
           

 

      
           

 

     
           

 

      
  = 0,089  

   = 0,089 W/m2˚C     

 

      
             

             
  = 0,09096 W/m2˚C  
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PLATTA G1 

 

 

 

 

 

 

 

           Figur 6. Detalj på grundplatta, betong 300 mm
105 

Zon 0-6 m 

λ-värdesmetoden  λ *W/m˚C+  R [m2˚C/W+ 

Insida Rsi   -  0,17 

300 Betong   1,7  0,176  

2x100 Cellplast  0,034  5,882  

0,2 PE-folie   0  0  

100 Cellplast   0,034  2,941  

150 Dräneringslager  -  0,2  

Morän   -  2,20____  

∑R=     11,569 m2°C/W 

  
 

      
 = 0,086 W/m2˚C     

Zon >6 m 

R för Morän = 2,70 m2˚C/W, annars samma som för zon 0-6m.  

∑R= 12,069 m2˚C/W 

 

  
 

      
 = 0,083 W/m2˚C 

 

 

                                                      
105
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PLATTA G2 

 

 

 

 

 

 

           Figur 7. Detalj på grundplatta, betong 200 mm
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Zon 0-6m 

λ-värdesmetoden  λ *W/m˚C+  R [m2˚C/W+ 

Insida Rsi   -  0,17 

200 Betong   1,7  0,118 

2x100 Cellplast  0,034  5,882 

0,2 PE-folie   0  0 

100 Cellplast   0,034  2,941  

150 Dräneringslager  -  0,20  

Morän   -  2,20__ 

∑R=     11,511 m2˚C/W 

 

  
 

      
 = 0,087 W/2°C       

 

Zon >6m 

R för morän = 2,70 m2˚C/W, annars samma som för zon 0-6m.  

∑R = 12,011 m2˚C/W 

 

  
 

      
 = 0,083 W/2°C 
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KÄLLARVÄGG 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Detalj på källarvägg
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Zon 0-1m (från markyta) 

λ-värdesmetoden  λ *W/m˚C+  R [m2˚C/W+ 

Morän   -  0,350 

150 Dränering  -  0,200  

Geotextil   0  0  

2x100 Isodränskiva  0,036  5,555 

250 Betong   1,7  0,147 

Insida Rsi__   -  0,13__ 

∑R =     6,382 m2˚C/W 

  
 

     
 = 0,157 W/m2°C  

 

Zon 1-2m (från markyta) 

R för Morän = 1,100 m2˚C/W, annars samma som för zon 0-1m.  

∑R = 7,132 m2˚C/W 

  
 

     
 = 0,140 W/m2°C 

 

Zon >2m (från markyta) 

R för morän = 2,2 00 m2˚C/W, annars samma som för zon 0-1 och 1-2m.  

∑R = 8,232 m2˚C/W 

  
 

     
 = 0,121 W/m2°C 
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YTTERVÄGG 

λ-värdesmetoden: 

 

 

 

 

 

 

               Figur 9. Detalj på yttervägg
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Stålregel =  
   

   
         Mineralull = 100-0,025 = 99,75% 

Träregel = 
  

    
      Mineralull =100-10 =90% 

 

 195 stålreglar s600 men mineralull: 

                                                     

 70 x 45 träreglar s450 med mineralull: 

                                                

 

Material:   d/λ  R: 

Utsida, Rse   -  0,04 

20 tjockputs   (0,02/1,0)  0,02  

100 putsskiva  (0,1/0,036)  2,778  

6,5 minerit   (0,0065/0,25) 0,026 

195 stålreglar s600  (0,195/0,0784) 2,487 

+ mineralull    

0,2 PE-folie   0  0  
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 Figur hämtad från detaljritning från konsulterande konstruktionsfirma Kåver & Mellin AB 

Material:    λ:  

20 tjockputs   1,0 

100 putsskiva  0,039 

6,5 minerit   0,25 

195 stålreglar s600   17,0 

+ mineralull   0,036 

0,2 PE-folie   0 

70 x 45 träreglar s450  0,14 

+ mineralull   0,036 

13 gips   0,22 

0,0784 

0,0464 
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70 x 45 träreglar s450  (0,07/0,0464) 1,509  

+ mineralull    

13 gips   (0,013/0,22)  0,0591 
Insida, Rsi__   -  0,13__ 
∑R=     7,0491 
 

 λ  
 

      
             

 

Uλ = 0,14 W/m2°C   
 
U-värdesmetoden: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabell 18, Tabell visar beräkning av U-värde enligt U-värdesmetoden för ytterväggskonstruktion. 

. 

 

 

Tabell 19, Tabell visar procentfördelning mellan reglar och isolering i yttervägg.  

 

                                                                 

Uu = 0,1023 W/m2°C     
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Bilaga F – Tabeller för beräkningar 
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