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Sammanfattning 
Beräknad energiprestanda i flerbostadshus överensstämmer inte med uppmätt energiprestanda. 

Anledningen till detta kan bero på en mängd olika faktorer. Denna studie utgörs av en litteraturstudie 

om vilka dessa faktorer kan vara och hur de påverkar den använda energin i byggnaden. För att få en 

inblick i vad energi är beskrivs först energiförsörjning både globalt och i Sverige, sedan beskrivs 

innebörden av energibalans. I studien undersöks energianvändning i flerbostadshus. Lagar finns 

tillämpade för hur energianvändning i byggnader ska hanteras. Det finns lagar på maximal 

energianvändning för byggnader i olika klimatzoner. I studien listas och beskrivs ett antal faktorer 

som kan komma att påverka energianvändningen. Hänsyn tas till både byggtekniska, 

installationstekniska och brukarbeteendemässiga faktorer. Av dessa väljs ett område som vanligtvis 

inte räknas på under energiberäkningar utan endast tillämpas med hjälp av schablonvärden.  

Undersökningen genomförs med olika typfallsberäkningar för värmeförluster via 

varmvattencirkulationsledningar i ett flerbostadshus med sammanlagt nio våningar inklusive 

källarplan och 23 lägenheter fördelade på åtta av våningarna. Vidare undersöks hur stor specifik 

energianvändning förbrukas på grund av dessa förluster. Den första beräkningen görs på termisk 

isolering av standardtyp med standard tjocklek anpassad för varje rördimension. För beräkningen 

tillämpas AMA 98. Vid nästa undersökning utreds hur mycket energi som sparas vid en ökning av 

tjockleken på den termiska isoleringen. En ytterligare undersökning görs vid användning av en annan 

isolertyp, i detta fall en vakuumisolering som har mycket bättre värmeisoleringsförmåga än den 

traditionella standardisoleringen. Eftersom värmeisoleringsförmågan hos vakuumisoleringen är 

betydligt mycket bättre undersöks hur mycket energianvändning som skulle besparas ifall man väljer 

en mycket mindre tjocklek på isolering. En parallell jämförelse med samma typfallsberäkningar 

genomförs med värmeförluster för tappvarmvattenledningar i samma krets.   



Abstract 
Calculated and measured energy in residential buildings is going to differ. The reason to this may be 

due to many factors. In this study there is a study on how these factors affect the energy use in a 

building. To get an insight in what defines energy, there is first a description of energy supply both 

worldwide and used in Sweden, followed by a description of the energy balance. In this study energy 

will be studied in residential buildings only. Laws are applied to the energy use in buildings and how 

they should be handled. There are laws regarding a maximum use of energy in buildings in different 

climate zones. In this study some of the factors that affect the energy use are listed and described. It 

takes into account both structural engineering, installation, technical and user behavioral factors. 

Out of these one interesting factor, which usually isn’t calculated for, will be chosen and further 

looked in to.  

The project will be carried out with different calculations on heat losses from heat water circulations 

in a residential building with nine floors all together, including a cellar, and 23 apartments. It will be 

calculated for how much energy is used with these heath losses. The first calculation is done on a 

standard thermal insulation with the standard gauge appropriate for each pipe size. To execute the 

calculation AMA 98 will be applied. In the followed study there will be a calculation on how much 

energy is saved if the thermal insulation is thicker. Another study will be calculated for if there is a 

different type of insulation used, and in this case vacuum insulation, which has a much better 

thermal insulation than the standard one. Due to the fact that the thermal insulation is better, there 

will be a study in what happens with the energy use when a different insulation thickness is used. A 

comparison is made with the heath losses from the hot water in the same circuit.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Energianvändning brukar delas in i tre sektorer, bebyggelse-, industri- och transportsektorn. I Sverige 

står industrisektorn, där energi går åt både som råvara (då t.ex. stål tillverkas) och för att driva 

hjälpprocesser (som t.ex. pumpar, tryckluftskompressorer och belysning), och transportsektorn för 

36 % respektive 25 % av landets totala energianvändning (2009). Bebyggelsesektorn dvs. bostäder 

och service, står för ungefär 39 % av den totala energianvändningen. Av bostadssektorn går 

huvuddelen av energiförsörjningen till uppvärmning och varmvatten, matlagning samt 

hushållsapparater. Medan av servicesektorn huvuddelen innefattar ventilation, kontorslokaler, gatu- 

och vägbelysning, avlopps- och reningsverk samt el- och vattenverk. Sedan 1970 har inom detta 

område energiförbrukningen inte ökat och anledning till detta är energieffektivitet och besparingar 

som väger upp den ökning i byggnadsvolym som skett. Även uppvärmningssätten har förändrats 

genom framförallt fjärrvärme som idag finns på flera tätorter och svarar för en allt större del av 

uppvärmningen. Fjärrvärmeverken levererar under ett normalår ungefär en tredjedel av 

energiåtgången för bebyggelsesektorn men än idag är en stor del av energikällorna fossila bränslen, 

så som olja, kol och naturgas. 

Viktigt är att minska koldioxidutsläppen från värmeverken som använder fossila bränslen. USA och 

Kina står för ungefär 50 % av hela världens elproduktion genom koleldade kraftverk. Från dessa 

kraftverk är utsläppen av koldioxid lika stora som motsvarande utsläpp för transportsektorn, vilket 

hotar en förstärkt växthuseffekt och är ett allvarligt miljöproblem. På grund av detta har 141 av 

världens länder skrivit på en överenskommelse, Kyotoprotokollet, vilket innebär att länderna åtagit 

sig att minska utsläppen av växthusgaser genom reducerad förbrukning av fossila bränslen. 

I Sverige har sedan 1970 oljeberoendet minskat kraftigt och en av anledningarna är utbyggnaden av 

kärnkraftverk, men även beslut tagna av regeringen om förminskad energianvändning.  

I juli 2006 trädde en ny version av Boverkets Byggregler (BBR) med ett nytt sätt att ställa energikrav 

på byggnader i kraft. Den nya versionen av byggreglerna ställer funktionskrav på energiprestanda och 

att denna ska verifieras med mätning två år efter att byggnaden tagits i bruk. BBR ger även möjlighet 

att korrigera energiprestanda för vissa avvikelser. Byggnadens energianvändning bör mätas under en 

sammanhängande 12-månadersperiod, avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i 

bruk. Normalårskorrigering och eventuell korrigering för avvikelse från projekterat brukande av 

byggnaden (innetemperatur, tappvarmvattenanvändning, vädring och dylikt) bör redovisas i en 

särskild utredning.  

För byggbranschen har det dock inte varit helt enkelt att hantera de nya kraven på energiprestanda 

och mätningarna två år efter slutbesiktning och därför är det viktigt att införa gemensam standard 

för bygg- och fastighetsbranschen som ska underlätta samverkan mellan olika aktörer inblandade i 

byggprojekt att uppfylla de ställda kraven på byggnaders energiprestanda och undvika tvister som 

kan uppstå i slutändan.  

1.2 Syfte 
En jämförelse mellan uppmätt och beräknad energiprestanda kommer i de allra flesta fall inte att 

stämma överens. Därför behöver en analys göras för att komma fram till vad skillnaden kan bero på 
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och hur en mer noggrann analys kan genomföras. En idé är att undersöka olika fall med avvikelser i 

uppmätt och beräknad energiprestanda och komma fram till vad dessa beror på. Vidare gäller att 

undersöka vad som påverkas av dessa avvikelser och hur mycket det spelar roll i slutändan.  

Arbetet utgörs av en litteraturstudie av pågående arbeten kring energiberäkningar, energimodeller, 

myndighetskrav och liknande med avseende på felkällor, avvikelser, osäkerheter och hantering av 

dessa. 

I arbetet tas fram listor på områden där avvikelser inom energiprestanda uppstår och vidare 

fördjupningar på de områden som har stor betydelse för skillnader mellan beräknad och uppmätt 

energiprestanda, vad som påverkas mest och hur stor betydelse de har. I undersökningen tas hänsyn 

till om orsakerna till avvikelser mellan beräknad och uppmätt energiprestanda kan härledas till 

brukare, verksamhet eller klimatpåverkan. Vidare ska undersökas hur mycket de olika aktörerna 

påverkar och vilka följder som uppstår.  

Syftet är att möta de nya funktionskraven i Boverkets byggregler och att undvika framtida 

konfliktsituationer mellan olika aktörer i byggprocessen vid verifiering av energiprestanda. Syftet är 

även att peka på åtgärder som bör vidtas för en ökad överensstämmelse mellan beräknad och 

uppmätt energiprestanda samt för att uppnå en minskad energiförbrukning. 

1.3 Mål 
Arbetet syftar till att identifiera de risker som kan finnas i och kring energifrågan, i synnerhet risker 

förknippade med Skanska med avseende på avvikelser och felkällor. Ett mål är att värdera riskernas 

storleksordning och föreslå åtgärd. 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att undersöka flerbostadshus. 

Beräkning av energiprestanda avgränsas till att endast beräknas på värmeförluster på VVC med olika 

utfall med en jämförande beräkning för tappvarmvattenförluster. 

1.5 Metod 
Projektet ska genomföras med en litteraturstudie och en forskningsstudie.  

Litteraturstudien kommer omfatta vetenskapliga rapporter och översikter, information från böcker 

och information publicerat på internet. Även viss information från Skanska kommer att användas. 

Forskningsstudien kommer gå ut på att välja ett område i rapporten där information saknas eller inte 

har undersökts tillräckligt och räkna på om beräkningar i detta projekt kan stämma med valda 

(använda) schablonvärden. För att utföra beräkningen tas hjälp av ett pågående projekt i Linaberg. 

Vidare undersöks vilka åtgärder som kan göras. 
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2 Energiförsörjning 

2.1 Globalt 
Världens energiförsörjning domineras globalt sett av fossila bränslen så som olja, vilket år 2005 

räknades motsvara ca 42 % av samtliga energikällor, kol, vilket svarar för ungefär en tredjedel av 

världens energitillförsel, och naturgas, som svarar för ca 16 % av världens energiförsörjning.1  

Olja, kol och naturgas är jordens så kallade icke förnybara råvaror, fossila bränslen. Fossila bränslen 

har bildats ur forntida växtdelar och små havsdjur som inte hunnit förmultna, vilka tillsammans med 

sand och slam har skapat avlagringar på sjö- och havsbottnar. Under flera miljoner år har dessa 

avlagringar täckts med lera och, under högt tryck och temperatur, omvandlats till olika kolväten. Ur 

dessa kolväten bildades olja, kol eller gas.2  

Olja består av flera kolväten som framställs ur råolja. Naturligt förekommer råolja i vissa delar av 

porösa bergarter. Oljereserven världen över räknas till 42 gånger nuvarande årsproduktion med 

dagens tekniska och ekonomiska förutsättningar. Genom högre priser som gör ny och dyrare 

utvinning lönsam kan reserven öka. Utvinning av råolja har blivit mycket effektivare eftersom ny 

teknik möjliggör utvinning av mer olja på större havsdjup och ur varje källa. Världsproduktionen av 

olja räknas till ungefär 70 miljoner fat per dag.3 Det bildas ständigt ny olja, men på grund av att 

processen tar så lång tid kommer tillgången på olja att minska. Inom transportsektorn kommer olja 

att behövas även i framtiden då det idag inte finns några alternativ som energiresurs. De största 

oljereserverna finns i Mellanöstern, främst Saudiarabien, där oljereserven motsvarar en fjärdedel av 

världens totala.  

Kol finns ganska jämnt fördelat över jorden, men de största kolreserverna finns i USA, Ryssland och 

Kina. Hälften av det stenkol som bryts används som bränsle. Av världens elkraftproduktion är ungefär 

40 % kolbaserad. Kol finns som högvärdigt stenkol och som lågvärdigt brunkol, av dessa finns 

uppskattningsvis 11000 miljarder ton lagrat i jordskorpan med endast 1000 miljarder ton kan 

utvinnas. Om årsförbrukningen på kol fortsätter på samma nivå som vid dagens användning kommer 

det räcka i ungefär 200 år till.4  

Naturgas är den vanligast förekommande energigasen. Naturgas används i de industrialiserade 

länderna främst till uppvärmning och inom industrin. Naturgasreserverna är störst i Ryssland och 

Mellanöstern. Om användning av naturgas fortsätter som nu kommer de idag utvinningsbara 

reserverna att räcka i ungefär 60 år. Utvinning av naturgas är knuten till oljeutvinning och därför 

förväntas reserverna för naturgas att öka i takt med att de tillgängliga oljereserverna ökar. På grund 

av miljöfördelar har intresset för naturgas ökat jämfört med andra fossila bränslen. 

Koldioxidutsläppen vid förbränning av naturgas är ungefär 40 % lägre än för kol och 25 % lägre än för 

olja.5 

                                                             
1
 Berg S, 2008: Energieffektivisering 

2
 Energi & Miljöfakta, 2007: Energifaktaboken 

3 Naturvårdsverket 1999: Hållbar energiframtid? 
4
 Berg S, 2008: Energieffektivisering 

5
 Naturvårdsverket 1999: Hållbar energiframtid? 



4 
 

2.2 Energiförsörjning i Sverige 
När det gäller energi har Sverige stort importberoende. Fram till år 1970 var oljan dominerande i 

Sverige och omkring 70 % av energiförbrukningen var olja. Situationen ändrades i samband med 

oljekrisen då priserna på olja blev för höga. Idag svarar olja för ungefär 32 % av Sveriges 

energiförbrukning.6 För byggsektorns energianvändning i Sverige svarar olja för ungefär 11 %. Sverige 

importerar olja dels i form av råolja och dels i form av färdiga produkter som bensin, diesel, 

flyfotogen och eldningsoljor. 

Fram till 1950-talet var kol ett bränsle av stor betydelse I Sverige, men sedan ersattes kol av olja som 

var ett billigare och mer lätthanterligt bränsle för energiproduktion. Även skärpta krav från 

regeringen och konkurrerande naturgas och biobränslen var orsaker till minskad användning av kol. 

Idag utgör kol och koks i Sverige för ungefär 6 % av den totala energitillförseln.7 

Användning av naturgas i Sverige började under 1980-talet med import från Danmark, varifrån den 

största importen sker än idag. Ungefär 5 % av naturgasanvändningen går åt till bostäder.8 

Till förnybar energi hör källor så som solenergi, vatten- och vindkraft samt kärnkraft. I Sverige är, 

efter olja, de mest betydelsefulla energikällorna för el vatten- och kärnkraft. 

Av bostadssektorns energianvändning används ungefär 20 % till varmvatten samt till belysning och 

hushållsapparater var. Till uppvärmning av bostäder används ungefär 60 %, men denna del minskar 

på grund av energisparåtgärder.9   

2.2.1 Solenergi 

Den solenergi som faller in mot jorden innehåller enorma mängder energi, drygt 15000 gånger mer 

än vad jordens befolkning använder av alla energislag. Då solstrålen tränger igenom atmosfären 

reflekteras ungefär en tredjedel tillbaka ut i rymden, när instrålningen når jordytan, ger den en 

energimängd som är 10000 gånger större än vad mänskligheten idag omsätter för nyttobruk.10  

I Sverige omvandlas solenergi till användbara energiformer huvudsakligen med hjälp av två olika 

tekniker, fototermisk omvandling och fotoelektrisk omvandling. Fototermisk omvandling innebär att 

solstrålning omvandlas till värme i en solfångare, där vatten cirkulerar och värms upp av solen, och 

vidare överförs värme direkt eller via en värmeväxlare till ett värmesystem. Värmeöverskottet från 

den varma delen av året sparas till vintern då värmebehovet är som störst. Fotoelektrisk omvandling 

innebär att el framställs av solceller. Dessa omvandlar ljusenergi direkt till el. Då verkningsgraden på 

solceller är låg blir tekniken för dyr för elproduktion i stor skala. 

2.2.2 Vindkraft  

Vindenergin kommer från solen. Då lufttemperaturen varierar ger det upphov till skillnader i lufttryck 

och sätter luften i rörelse. På grund av blåsigt väder har Sverige bättre förutsättningar än många 

andra länder i världen då det gäller vindkraft. Under vinterhalvåret blåser det betydligt mycket mer 

än under sommarhalvåret, därför är vindenergin starkare då vilket är gynnsamt då efterfrågan på el 

                                                             
6
 Berg S, 2008: Energieffektivisering 

7
 Energi & Miljöfakta, 2007: Energifaktaboken 

8
 Energi & Miljöfakta, 2007: Energifaktaboken 

9 Svenska kommunförbundet, 1996: Energihushållning – system och installationer i byggnader med tonvikt på 
ett spara energi 
10

 Malm I, 2003: Energi och Miljö 
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är som störst. Energitillgången varierar mellan år med 10 till 20 %. Tillgången på vattenkraft och 

vindkraft kompletterar varandra då ett år med svag vattentillgång oftast är ett bra vindår och 

tvärtom.11 

2.2.3 Vattenkraft 

Solvärmen får ytvatten i sjöar och hav att avdunsta och vattenångan stiger, kondenseras och bildar 

moln, vilka förs över land och ger nederbörd. Sedan rinner vattnet tillbaka till sjöar och hav. Genom 

reglering av sjöar och älvar tar man tillvara vattnet för att vid behov använda det för elproduktion. I 

vattenkraftverk utnyttjas vattnets lägesenergi. Vatten som strömmar från en högre till en lägre nivå 

passerar en turbin och får turbinaxeln att rotera. Turbinen driver en generator som omvandlar 

rörelseenergin till elenergi. Sedan förs elektriciteten via en transformator ut på ledningar landet 

över. Eftersom elenergi inte kan lagras måste den användas då den produceras, däremot kan vatten 

som ska användas till elproduktion lagras och samlas i vattenmagasin. Under vintern, då efterfrågan 

på el är störst men tillrinningen på vatten oftast låg, tappas vattnet ur magasinen av. 

I Sverige används ungefär en tredjedel av all energi i form av elektricitet och hälften av Sveriges 

elenergi produceras med vattenkraft. Under ett normalår kan vattenkraft producera ungefär 65 TWh 

i Sverige.12  

2.2.4 Kärnkraftverk 

Kärnkraftverk står för ungefär hälften av Sveriges elproduktion. Sverige är det kärnkraftstätaste 

landet i världen med tio reaktorer i hela landet fördelade på tre anläggningar. 

2.3 Miljöpåverkan 
All energiproduktion leder till miljöpåverkan, detta kan vara växthuseffekten, kärnkraftshaveri eller 

naturgrepp. 

Vi måste minska vårt beroende av oljeanvändning och även elanvändning och detta kan vi uppnå 

genom att hushålla bättre, vilket innebär att slösa minde energi, och att använda andra energikällor. 

Minskning av energiförbrukning kan göras genom byggtekniska åtgärder, vilket innebär att utforma 

ett lufttätt klimatskal, installationstekniska åtgärder, vilket innebär effektivisering av 

värmeproduktionen, värmedistributionen i byggnaden, värmeåtervinning på ventilationskanaler osv. 

samt beteendemässiga åtgärder, vilket är effektiv värme- och kylanvändning genom exempelvis 

sänkning av inomhustemperaturen och vattenbesparing. 

 

 

 

 

  

                                                             
11

 Energi & Miljöfakta, 2007: Energifaktaboken 
12

 Energi & Miljöfakta, 2007: Energifaktaboken 
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3 Värme och energi 

3.1 Faktorer som påverkar rumsklimatet 
Inomhusklimatet kan påverkas av olika utomhusfaktorer och olika inomhusfaktorer. De 

utomhusfaktorer som påverkar är utomhustemperaturen, då förhållandet mellan 

utomhustemperatur och inomhustemperatur bestämmer värmetransporten genom rummets 

fönster, som vanligtvis har dåligt isoleringsvärde, och då värmetransporten genom rummets alla 

begränsningsytor, dvs. ytter- och innervägg, fönster, dörrar osv. bestäms av skillnaden mellan 

rumsluftens temperatur och temperaturen på andra sidan begränsningsytorna. Termiska stigkrafter 

påverkar då de är förorsakade av att varm inomhusluft är lättare än kall utomhusluft, vilket leder till 

överventilation, dels genom ventilationssystemet, dels genom otätheter. Soltrålning genom ett 

fönster tillför huset en effekt på ungefär en halv kilowatt per m2 fönsteryta, vilket leder till förhöjd 

inomhustemperatur. Vindstyrkan utomhus påverkar värmeläckage genom väggar och fönster. Hög 

vindstyrka utomhus ökar läckage och den luft som tränger in i byggnaden måste värmas upp till 

rumstemperatur, vilket leder till ökad energiförbrukning. Regn mot vägg orsakar att väggen kyls ned 

kraftigt vilket efter ett tag medför temperatursänkning inomhus. Om regn orsakar att väggisoleringen 

blir blöt försämras isolerförmågan vilket leder till att energiförbrukningen för uppvärmning av 

inomhusluften ökar. Energiförbrukningen ökar även till följd av att energi från byggnaden går åt vid 

upptorkning av väggen.13 

Inomhusfaktorer som påverkar rumsklimatet kan vara människor, hur många människor brukar 

bostaden och hur länge vistas de där? Människors beteendevanor påverkar också rumsklimatet. 

Vilken belysning används och under hur lång tid? Användning av maskiner, hur effektiva är 

maskinerna, är de nya eller äldre? Hur ofta används de? Står de på trots att de inte används? Även 

byggnadens utformning och klimatskal samt orientering har betydelse.  

3.2 Människans värmebalans 
En person som utför ett lätt arbete ger ifrån sig lika mycket värme som en lampa på 100 W, vid 

tyngre arbete avger en person 600 W eller mer.   

Människan upplever rumstemperaturen som behaglig då det råder jämvikt mellan den värme som 

bildas i  ro  en och den   r e so  a ges till o gi ningen   ehaglig ino huste  eratur ligger 

 ellan    och         id drag, d s  h g lufthastighet, a ger  ro  en  er värme eftersom luftdraget 

upplevs som en avkylning. För att luften inte ska upplevas som drag bör vid normal rumstemperatur 

lufthastigheten inte överstiga 0,15 m/s.  

En stor del av kroppsvärmen avges till rummet genom strålning, vilket gör att vi reagerar på 

omgivande rumsytors yttemperatur, dvs. att vi känner rummets medeltemperatur även kallad den 

operativa temperaturen. Detta innebär att i ett bättre isolerat hus, med högre yttemperatur, 

rumstemperaturen kan sänkas. Sänkning av inomhustemperaturen med 1  C leder till sänkt 

värmebehov med ungefär 5-7 %.14 

                                                             
13

 Svenska kommunförbundet, 1996: Energihushållning – system och installationer i byggnader med tonvikt på 
ett spara energi 
14

 Svenska kommunförbundet, 1996: Energihushållning – system och installationer i byggnader med tonvikt på 
ett spara energi 
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3.3 Värmetransport 
Värme transporteras från ett föremål med högre temperatur till ett föremål med lägre temperatur. 

Värmeavgivningen kan ske på tre sätt, genom ledning, strålning och konvektion. 

Värmeledning innebär att värme sprids inom ett föremål. Värmeledning beror enbart på överföring 

av energi från en molekyl till en annan närliggande molekyl. 

Den grundläggande lagen för värmeledning uppställdes av Fourier 1822. För endimensionell 

värmeledning gäller: 

     
  

  
 [    ]                   [       ] 

             [    ] 

                     [    ] 

  

  
                    [   ] 

Konvektion (strömning) innebär att värme överförs från en fast kropp till en gas eller vätska. Detta 

sker då en vätska eller gas som strömmar förbi en yta bortför värme från en varmare yta och tillför 

värme till en kallare yta. Luft är oftast det värmeöverförande mediet. Värmeöverförningen sker i 

gränsskiktet mellan luft och det fasta materialet vid väggar, golv, tak och i luftspalter. Varm luft är 

lättare än svalare luft och därför kan självcirkulation uppstå, vilket kallas egenkonvektion, naturlig 

konvektion, man kan öka värmeöverföringen genom att blåsa luften med en fläkt, då får man 

påtvingad konvektion.  

Värmekonvektion definieras enligt Newton 1701 

      (     ) [   
 ]                 [       ] 

                                              [   
  ] 

                [ ] 

                  [ ] 

Strålning innebär att värme förs över från en kropp med högre temperatur till en kropp med lägre 

temperatur utan att mellanliggande medium värms. Alla kroppar avger termisk strålning, även kallad 

emission. Denna strålning är en form av elektromagnetisk energistrålning. 

Strålning definieras enligt Stefan Boltzmanns lag: 

         
  [    ]                  [       ] 

         
   [      ] 

                      [ ] 

             [ ] 
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3.4 Måttsystem för energi 
Grundenheten vid mätning av energi är Joule (J). En J motsvarar ungefär lika mycket energi som det 

går åt att lyfta 1 kg 10 centimeter. Energi utrycks dock i olika enheter, kWh då det gäller el och 

kalorier då det gäller energiinnehåll i mat.  

Enheten för att mäta effekt är Watt (W). Effekt är energi per tidsenhet, detta innebär att om man 

multiplicerar effekten med tid, får man den totala energiutvecklingen. Därför blir sambandet mellan 

energi och effekt följande: 

         

Några tumregler för energi: 

1 kWh är ungefär den energi som utvecklas i en elektrisk kokplatta under en timme. 

1 MWh är den energi som en normal kyl och frys förbrukar under ett år. 

1 GWh är den elenergi som 40 elvärmda villor förbrukar på ett år. 

1 TWh motsvarar Sveriges energiförbrukning under ett dygn (i genomsnitt över året). 15 

 

  

                                                             
15

 Energi & Miljöfakta, 2007: Energifaktaboken 
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4 Miljömål för EU 
Inom Europa är huvudmålet, för minskning av miljöbelastning, reduktion av växthusgaser med 20 

procent i jämförelse med 1990 års nivå och målet är även att år 2020 ska 20 procent av energin 

komma från förnyelsebara energikällor. Även energianvändningen ska sänkas med 20 procent.16  

År 2007 sattes dessutom andra mål upp av stads- och regeringscheferna inom EU, att utsläpp inom 

EU-länder ska minska med 30 procent förutsatt att andra industriländer minskar sina utsläpp. 

I Sverige står bebyggelsesektorn för ca 39 procent av landets totala energianvändning (2009). 

Bebyggelsesektorn omfattar bostäder, lokaler, fritidshus, areella närningar (näringar som använder 

olika biologiska resurser på land och i vatten) och övrig service (el-, vatten-, avlopps- och reningsverk, 

gatu- och vägbelysning samt byggnads- och anläggningsverksamhet).17   

4.1 EU-direktiv 
Inom EU ska samtliga länder ha nya regelverk som tar hänsyn till krav på byggnaders 

energiprestanda, därför har direktiv antagits (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av 

den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda). Bakgrunden till direktivet är 

Kyotoprotokollet som syftar till att effektivisera energianvändningen i byggnader och på så sätt 

reducera utsläpp av växthusgaser genom reduktion av förbrukning av kol, olja och gas.18  

Energidirektivet EPBD (Energy performance of building directive) är ett så kallat ramdirektiv, där 

varje medlemsstat inom EU väljer metod och kravnivå inom angivna ramar när direktivet ska införas i 

respektive länders lagstiftning om energihushållning i byggnader. EPBD ska ha införts i 

medlemsnationernas lagstiftning sedan den 1 januari 2006. 

Energidirektivet innehåller huvudsakligen fem krav. Dessa innebär att det ska finnas en metod för 

beräkning av byggnaders integrerande energiprestanda, minimikrav på energiprestanda för nya 

byggnader, minimikrav på energiprestanda för stora renoveringar och ombyggnader av befintliga 

byggnader, energicertifiering av byggnader samt besiktning av värmesystem med panna/brännare 

och luftkonditionering samt en bedömning av värmesystem äldre än 15 år. 

Enligt direktivet är fastighetsägare skyldiga att, med hjälp av energiexpert, upprätta en 

energideklaration när en byggnad ska uppföras, innan en byggnad säljs, när en bostad/lokal ska hyras 

ut eller när en bostadsrätt ska överlåtas. Även byggnader större än 1000 m2 med en offentlig 

verksamhet ska energideklareras.19  

4.2 Boverkets Byggregler 
Boverket är den nationella förvaltningsmyndigheten som arbetar på uppdrag av riksdag och regering 

för hög kvalitet av boende. De ansvarar för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och 

vattenområden, för samhällsplanering, byggande och förvaltning samt frågor som berör boende. 

Boverket har i uppgift att genomföra beslut som riksdag och regering har fattat.  

                                                             
16 http://www.eu-upplysningen.se/Aktuellt/Aktuella-fragor/Vilka-miljomal-har-EU/ 
17 http://energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energi-i-Sverige/Energianvandning-per-sektor/ 
18 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_sv.htm 
19 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2002/91/EG – Om byggnaders energiprestanda 

 

http://www.eu-upplysningen.se/Aktuellt/Aktuella-fragor/Vilka-miljomal-har-EU/
http://energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energi-i-Sverige/Energianvandning-per-sektor/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/tackling_climate_change/l28060_sv.htm
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Boverket har i uppgift att ge ut och besluta om föreskrifter, vilka är bindande, och allmänna råd, som 

inte är bindande men är direkt kopplade till föreskrifterna. De allmänna råden innehåller 

rekommendationer om hur föreskrifterna tillämpas. 

Dessa föreskrifter och råd samlas i regelverk för byggnader och konstruktioner, som Boverkets 

byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR). 

Dock har sedan 1 januari 2011 Boverkets konstruktionsregler (BKR) upphört att gälla och reglerna får 

endast tillämpas på arbeten som kräver bygganmälan om denna gjorts innan 2 maj 2011 eller på 

arbeten som inte kräver bygganmälan men som påbörjats innan den 2 maj 2011. På arbeten 

planerade efter 2 maj 2011 får byggherren endast tillämpa eurokoder med tillämpade 

konstruktionsregler EKS för dimensionering av bärande konstruktioner.20 

Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och råd om tekniska egenskapskrav på byggnader 

och samhällets minimikrav på byggnaders utformning, tillgänglighet och användbarhet, bärförmåga, 

brandskydd, hygien, hälsa och miljö, hushållning med vatten och avfall, bullerskydd, säkerhet vid 

användning samt energihushållning. Byggreglerna omfattar byggnader och tomter som ska bebyggas 

och gäller då man bygger nytt, bygger till eller utför mark- och rivningsarbeten. Byggreglerna 

tillämpas inte vid ombyggnad, då kan man istället vända sig till Boverkets allmänna råd och ändring 

av byggnad (BÄR). Det är byggherren som ansvarar att lagar och förordningar följs.  

4.2.1 Energihushållning 

Avsnitt 9 i BBR innehåller föreskrifter och råd om energihushållning, i de nuvarande byggreglerna 

ställs krav på byggnadens energianvändning, främst energiförluster där byggnaderna ska vara 

utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv 

värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning (BBR avsnitt 9.1 Allmänt). 

En ny version av byggreglerna, BBR 18, träder i kraft den 2 maj 2011 och ska tillämpas alla arbeten 

som påbörjas därefter. Boverket ska då genomföra ändringar i reglerna om brandskydd och 

energihushållning samt införa föreskrifter om ändring av byggnad. 

Enligt Boverkets byggregler vid energihushållning för bostäder (avsnitt 9:2 Bostäder) anges att 

energiprestanda (specifik energianvändning) inte får överskrida 110 kWh per m2       och år i 

klimatzon III (söder) och 130 kWh per m2       och år i klimatzon I (norr), motsvarande krav för 

bostäder uppvärmda med elvärme är 75 kWh per m2       och år i klimatzon III (söder) och 95 kWh 

per m2       och år i klimatzon I (norr). Dessutom ska byggnaden uppfylla krav på klimatskärmens 

isolering, BBR kräver att den högsta genomgångskoefficienten,   , för byggdelar som omsluter 

byggnaden (   ) högst får uppgå till 0,50 W/m2K (0,40 W/m2K för elvärmda bostäder).  

Enligt BBR beräknas genomsnittlig genomgångskoefficient,    , för byggnadsdelar och köldbryggor 

(W/m2K) enligt följande: 

 

 

                                                             
20

 www.boverket.se  

http://www.boverket.se/
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5 Byggnadens energibalans 
Balans mellan tillförd energi och bortförd energi i en byggnad måste råda för att hålla en lämplig 

inomhustemperatur. I en energibalans beräknas tillförd energi genom värmesystemet, elapparater 

och belysning, värme från solinstrålning genom fönster, personer som vistas i byggnaden och 

tappvarmvatten. Bortförd energi beräknas för ventilation, transmission genom grund, tak, väggar, 

fönster och dörrar, samt tappvarmvatten. 

För en byggnad behövs tillskott av energi för att balansera olika energiförluster. En byggnads 

energianvändning är den energi som levereras till byggnaden, även kallad köpt energi, för normalt 

brukande under ett normalår och som täcker behoven för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt 

drift av byggnadens installationer, det vill säga pumpar, fläktar osv. och övrig fastighetsel. Hushållsel 

och verksamhetsel i bostäder och lokaler ingår inte eftersom den hör till verksamheten, men 

effekterna av dessa, så som värme från spisar, lampor, maskiner och liknande, räknas med då dessa 

påverkar behovet av köpt energi. Byggnadens energianvändning         [      ] kan beräknas 

enligt följande: 

                                                    [       ] 

 

                                           

                         

                        (                                ) 

                            

                                                                              

                                              

                                                                                  

                                                                             

                    

 

Beräkning av         görs för normalårstemperaturer utomhus och avsedd temperatur inomhus 

samt för normalt brukande av tappvarmvatten och vädring. 

Förlusterna och tillskottsvärmen varierar beroende på byggnadens och installationernas tekniska 

utförande och brukarnas levnadsvanor och engagemang i energihushållningen.21  

                                                             
21

 Svenska kommunförbundet, 1996: Energihushållning – system och installationer i byggnader med tonvikt på 
ett spara energi. 
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Figur 1 En byggnads energibalans (Källa: http://www.controlengineering.se/energi/energibalansberakning.htm) 

5.1 Specifik energianvändning 
Energiprestanda, specifik energianvändning, definieras enligt BBR som byggnadens energianvändning 

fördelat på       uttryckt i kWh/m2 och år. Hushållsenergi och verksamhetsenergi, som används 

utöver byggnadens verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation, inräknas inte i 

byggnadens energiprestanda. 

      innebär arean för respektive våningsplan som värms upp till mer än 10˚   och befinner sig 

inom byggnadens klimatskärm.  

Specifik energianvändning,        
         [        ], är alltså gränsvärdet för byggnaders 

energianvändning vilken är den maximalt tillåtna energianvändningen per uppvärmd golvarea under 

ett normalår enligt sambandet: 

       
         

       

     
                    [       ] 
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5.2 Energianvändning 
Byggnaders energianvändning,        , definieras enligt BBR som den energi som, vid normalt 

brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, 
handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även dess energianvändning. 
Med fastighetsenergi avses den fastighetsel som hör till byggnadens behov. Här ingår fast belysning i 
allmänna utrymmen och driftsutrymmen, värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr- och 
reglerutrustning och liknande samt även externt lokalt placerad utrustning som försörjer byggnaden, 
så som pumpar och fläktar.  
 
Den energi som används för andra ändamål än värme, varmvatten eller ventilation (hushållsenergi 

och verksamhetsenergi) ingår inte i byggnadens energianvändning. Exempel på detta är belysning, 

datorer, TV, hushållsmaskiner och liknande. 

Energianvändningen i byggnader ska enligt BBR normalårskorrigeras, vilket innebär att den ska 

korrigeras utifrån skillnaden mellan klimatet på orten under ett normalår och det verkliga klimatet 

under den period då byggnadens energianvändning mättes. Ett normalår är, enligt BBR, medelvärdet 

av utomhusklimatet (t.ex. temperatur) under en längre tidsperiod (t.ex. 30 år). Det är möjligt att 

korrigera den uppmätta energianvändningen med hänsyn till onormal varmvattenanvändning och 

vädring under mätperioden (BBR avsnitt 9). 

5.2.1 Energianvändning i flerbostadshus 

I nya byggnader i Sverige har värmebehovet minskat. Detta beror på bättre klimatskal med bättre 

isolerade tak, golv, ytterväggar och fönster jämfört med äldre byggnader. På grund av användning av 

värmeåtervinning på ventilationssystem har även ventilationsbehovet minskat i nyare byggnader. 

Däremot har användning av fastighetsel ökat i nya byggnader och detta på grund av det nuförtiden 

finns fler gemensamma utrymmen. Användning av hushållsel har inte ökat märkvärdigt trots att det 

används mer hushållsapparater och anledning till detta är att dessa apparater har blivit mycket mer 

effektivare att ökning av användningen och energieffektiviteten tar ut varandra. Nedan kan man se 

ett exempel på energianvändning i äldre och nyare flerbostadshus i Sverige.22 

Tabell 1 Exempel på värme och energianvändning i flerbostadshus i Sverige (Källa: Buildings and energy – a systematic 
approach, 2007 – sid 130) 

 

  

                                                             
22

 Abel E, Elmroth A, 2007: Buildings and energy – a systematic approach 

Tillförd energi: Äldre byggnader (kWh/m2år) Nya byggnader (kWh/m2år)

Värme och ventilation 150 40

Varmvatten 25 25

Fastighetsel 10 25

Hushållsel 25 25

Totalt 210 115
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5.3 Mätning av specifik energianvändning 
Enligt lagen om energideklaration för byggnader (2006:985) ska verifiering av byggnadens specifika 

energianvändning, energiprestanda, samordnas med en energideklaration. En deklaration redovisar 

energiprestanda av en byggnad enligt de krav som Boverkets byggregler ställer. Sakkunniga 

certifierade personer enligt Plan och bygglagen (2010:900) för kontroll av samhällets krav om 

energihushållning och värmeisolering kan anlitas för redovisning av energiuppföljning.   
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6 Faktorer som påverkar en byggnads energianvändning 
Vid energiberäkningar är det många faktorer som måste tas hänsyn till eftersom dessa påverkar 

energianvändningen på olika sätt. Exempelvis påverkas energianvändningen av byggnadens 

klimatskal, varför hänsyn måste tas till isolering i väggar, golv, tak och isoleregenskaper i fönster och 

dörrar. Andra faktorer som påverkar är köldbryggor, ventilation, användning av värmeåtervinning, 

användning av varmvatten, luftläckage, byggnadens form och takhöjd, inomhustemperatur och 

utomhusklimat. Boendevanor och hur många brukare som vistas i bostaden har också stor inverkan 

på energianvändningen, låt vara att dessa är svåra att förutse. 

Vid datorberäkningar uppstår många svårigheter vilket kan leda till att energianvändningen i 

byggnaden inte kommer att stämma överens med det beräknade värdet. Exempel på svårigheter 

som kan uppstå vid beräkning är att det finns många samverkande parametrar, att boendevanorna 

inverkar kraftigt, t ex inomhustemperatur, vädring, varmvattenanvändning, tvättfrekvens osv. att 

detaljer som påverkar klimatskalet och köldbryggor förändras under resans lopp, att de U-värden 

man räknat på kanske inte levereras till huset (främst fönster), att man vid utförandet på plats t ex 

inte har kontroll över lufttätheten. På grund av dessa faktorer bör fastställas att många gissningar 

och antaganden leder till stora osäkerheter.23  

Vid energiberäkningar är det därför viktigt att relevanta och korrekta indata används. Vidare bör det 

uppmärksammas att vissa indata ger större påverkan på energiberäkningsresultaten än andra. 

För en balanserad energianvändning ska byggnadens tillskott uppväga dess förluster. 

6.1 Byggnadens klimatskal 
Uteklimatets variation under året och dygnet utgör tillsammans med en byggnads utformning, 

placering och funktion faktorer som påverkar värme- och ventilationsinstallationers dimensionering 

och behovet av tillförd energi för att åstadkomma önskad komfort i byggnaden. Ett klimatskal är de 

omslutande delar av byggnaden som skyddar mot påfrestningar utifrån. Hit hör bestående delar av 

huskonstruktioner så som yttertak, vindsbjälklag, ytterväggar, fönster och bottenbjälklag. 

Klimatskalets kvalitet i ett visst klimat avgör hur stora värmeförlusterna kommer att vara.  

Välkonstruerade byggnader med välisolerade klimatskal kräver mycket mindre energitillförsel för att 

uppnå termisk komfort. Uppnås detta har man ett så kallat energieffektivt hus. Passivenergi i 

byggnader innebär att byggnaden är väl konstruerad redan från början och att tekniken är hållbar så 

att energitekniska åtgärder inte behövs under byggnadens livstid, endast åtgärd på byggnadens 

fasader kommer behövas. Andra åtgärder är kostsamma, varför det är viktigt att ha ett långsiktigt 

perspektiv då man väljer tekniska lösningar på byggnadskonstruktionen. 

Behovet av uppvärmning beror på utomhusklimatet och klimatskalets utformning, men även på 

uppnådd rumstemperatur och antal luftomsättningar i rummet. För att begränsa energibehovet i 

befintliga byggnader bör inomhustemperaturen och luftomsättningar hållas så låga som möjligt 

samtidigt som kraven på inomhusklimat måste uppfyllas.  

                                                             
23

  Med anledning av detta aktualiseras även vilka och hur stora säkerhetsmarginaler som bör användas vid 
dessa beräkningar. Detta är en viktig frågeställning som dock inte kommer att behandlas i denna studie. 
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Energiförbrukningen beror på värmeförluster på grund av yttre klimatvillkor, byggnadens 

värmeisolering, luftomsättningar och uppnådd rumstemperatur, men även förluster vid 

värmeproduktion, värmedistribution och värmeavgivning. 

I Sverige är utomhusluften oftast mycket kallare än inomhusluften vilket leder till värmeförluster 

genom otätheter i klimatskalet. Mer än 90 % av värmeförlusterna sker genom transmission via 

fönster eller genom luftläckage via klimatskalet.24 

Värmeförlusterna är proportionerliga till temperaturdifferensen mellan inomhustemperaturen och 

utomhustemperaturen. 

 

Figur 2 Luftströmmar genom ett otätt klimatskal leder till ett okontrollerat luftflöde (Isover, 2009) 
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Figur 3 Ett tätt klimatskal leder till ett kontrollerat luftflöde (Isover, 2009) 

6.2 Lufttäthet 
Lufttäthet är en viktig del i en väl fungerande byggnad, för både energieffektivitet och fuktskydd. 

Luftläckage från uteluften orsakar stora värmeförluster och en lägre grad av värmeåtervinning från 

frånluften. Luftläckage kan också orsaka drag vilka leder till komfortbesvär som i sin tur måste 

kompenseras genom höjning av inomhustemperaturen. Luftläckage från insidan av byggnaden kan 

leda till fuktskador på grund av konvektion av vattenånga. När varm och fuktig inomhusluft kommer i 

kontakt med en kall yta kondenserar fukten, vilket leder till en ökning av den relativa fuktigheten. 

Om klimatskalet är för genomsläppligt av luft kan det vara svårt att kontrollera luftutbytet via 

fläktventilation. Olika ventilationssystem fungerar på olika sätt och har olika effekt, beroende på 

lufttätheten i byggnaden. Det är oerhört viktigt att markplattor eller bjälklag är helt lufttäta för att 

motverka att radongas eller lukter från mögel och ruttna material läcker in i byggnaden. 

Normalt under vintertid råder ett undertryck på grundbotten vilket innebär att kall uteluft kan tränga 

in genom otätheter mellan mark och yttervägg och orsaka kalla golv. Köldbryggor mellan golv och 

vägg ökar effekten. På den översta delen av byggnaden råder ofta övertryck där inomhusluft tränger 

igenom. Sådant luftläckage orsakar fuktskador eftersom varm inomhusluft som läcker ut genom 

klimatskalet kyls ned och då temperaturen sjunker kondenseras luften till vattenånga. Om detta sker 

inuti konstruktionen samlas vatten vilket ger upphov till fuktskador. 
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Figur 4 Luftläckage vid under- och övertryck under vintertid (Källa: Buildings and energy – a systematic approach, 2007 – 
sid 76) 

God lufttäthet är också en förutsättning för god ljudisolering hos fasader. 

Otätheter i klimatskärmen leder bl.a. till att energibehovet ökar vilket måste beaktas vid 

energiberäkning. Orsakerna till ökat värmebehov är att luftflödet i byggnaden ökar samt att 

värmeåtervinningen ur frånluften uteblir när varm luft transporteras genom klimatskärmen och inte 

genom värmeåtervinningsaggregatet.25 

6.3 Transmissionsförluster 
Transmissionsförluster uppkommer vid värmeavgivning genom klimatskalet, inifrån och ut, då 

inomhustemperaturen är högre än utomhustemperaturen. Hur stora värmeförlusterna blir beror på 

utomhustemperaturen och hur väl isolerad byggnaden är. Transmissionsförluster kan minskas genom 

isolering av ytterväggar, tak, golv, fönster och dörrar. De största värmeförlusterna finns vid infästning 

mellan olika byggnadsdelar eftersom att det finns minde isolering där. I de mindre isolerade 

områdena uppstår köldbryggor som orsakar stora transmissionsförluster. För att minska dessa 

förluster måste hänsyn tas till dessa konstruktionsdetaljer. Ett välisolerat klimatskal medför mindre 

transmissionsförluster vilket innebär att värmesystem som behövs vid uppvärmning kan vara mycket 

mindre och användas under en kortare tid, vilket i sin tur innebär en minskad energianvändning.26 

6.4 Luftläckage 
De konstruktionsdetaljer som säkerställer en god lufttäthet är det vindbrytande skikt som sitter på 
utsidan av klimatskalet samt det luft- och diffusionstätande skikt som sitter på insidan av 
konstruktionen.  
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God lufttäthet erhålls lättast för platsbyggda betong- och lättbetongkonstruktioner, då det för dessa 

byggnader främst förekommer luftläckage vid fönstrens anslutning till ytterväggen, jämfört med 

byggnader med trä- eller stålregelstomme där luftläckage förekommer på många fler ställen. Vanliga 

luftläckage för dessa byggnader är fönsterlist (mellan fönsterkarm och fönsterbåge), drevning 

(mellan fönsterkarm och yttervägg), dörrlister (balkongdörr, ytterdörr), anslutning bjälklag/yttervägg, 

anslutning golv/yttervägg, anslutning yttervägg/takfot, otätheter i plastfolie/fuktspärr efter 

exempelvis elinstallationer. 

Bristande lufttäthet hos byggnader ger upphov till ökad energianvändning på grund av försämrad 
värmeisolering, ökad ventilation och minskad effektivitet hos värmeväxlaren, konsekvenser för 
termisk komfort och hygien, luftkvaliteten, lönsamheten och miljön samt fuktskador.  
 

 

 

Figur 5 Kritiska läckagepunkter i en byggnad (Källa: Wahlgren, 2010) 

För att bedöma klimatskärmens otätheter finns schablonvärden att hitta i SS-EN ISO 13789. 

Lufttäthetens storlek och dess inverkan på luftflödet för byggnaden kan bero på vindhastigheten 

utomhus, hur mycket byggnaden är utsatt för vindpåverkan och lufttemperatur. 
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Beroende på vilket ventilationssystem som används varierar energiförlusten.  

Luftläckage är lättare att åtgärda än köldbryggor. 

Oönskat luftläckage ska undvikas. Detta kan göras genom användning av detektorer som reagerar på 

någon grads temperatursänkning. En annan lämplig åtgärd är att använda dörrstängare. 

6.4.1 Mätmetoder för luftläckage 

Mått på byggnadens täthet fås, enligt SS-EN 13819, genom tryckprovningsmetoden, som går ut på att 

skapa en tryckdifferens över klimatskärmen, vilket innebär att byggnaden utsätts för övertryck med 

hjälp av en tillfälligt monterad fläkt varefter trycksänkningen mäts. 

6.5 Köldbryggor 
Av olika anledningar är tjockleken på isoleringen runt knutpunkterna av en konstruktion inte 

densamma som andra delar av konstruktionen. Det är där som köldbryggor uppstår. Köldbryggan är 

en lokal försvagning av klimatskärmen där värmeflödet ut ur byggnaden är större än övriga delar av 

klimatskärmen. En köldbrygga är en konstruktionsdetalj där en byggdel med dålig isolering går 

genom en byggdel med bättre isolering. Att undvika köldbryggor är viktigt då man önskar god termisk 

komfort och en väl fungerande energieffektiv byggnad.  

Köldbryggor utgörs ofta av material som har god värmeledningsförmåga som stål eller betong men 

även trä i en träkonstruktion kan vara en köldbrygga. Köldbryggor finns t ex vid anslutning mellan 

betongbjälklag, utkragade balkongplattor, runt fönster, metalliska infästningar (kramlor), reglar i 

regelväggar dvs. på de delar av byggnaden där konstruktionsinfästningar är som svårast. Om 

infästningarna inte är korrekt utförda kan värmeförluster vara mer än 50 % större än de 

värmeförluster som sker genom själva väggen. Vidare bör fastställas att det är svårt att använda 

konstruktionsritningarna till att avgöra köldbryggornas exakta påverkan på värmeförlusterna, utan 

detta kan endast fastställas då konstruktionen är utförd. Detta innebär således att värmeförlusterna 

kan bli mycket högre än förväntat. 

Köldbryggor kan leda till höga underhållskostnader på grund av att det finns risk för kondens, höga 

fukttillskott, förhöjda värmeförluster, låga temperaturer och smuts som samlas på de kalla ytorna. 

Ur energisynpunkt är det viktigt att värmeförlusterna genom köldbryggor noggrant beräknas och 

dimensioneras för.27 

Beräkningarna av köldbryggor följer Europastandarden ISO 13790 (2004). Förlusterna respektive 
tillskotten på grund av köldbryggorna beräknas över sommarperioden för varje timme på dygnet. Det 
för att man vid högre utomhustemperatur än inomhustemperatur kommer att ha tillskott istället för 
förluster på grund av köldbryggorna.  

Beräkningen av köldbryggor bygger på ett antaget värde som kallas för köldbryggornas antagna 
förlustfaktor   [  (    )]. Värdet uppskattas efter att en besiktning av fastigheten är utförd.  

  

                                                             
27

 Abel E, Elmroth A, 2007: Buildings and energy – a systematic approach 



22 
 

För beräkning av köldbryggornas påverkan i energibalansen används följande formel:  

 

 ̇          (     ) [ ]                                                                                      [       ] 

                                       [
 

(    )
]  

                                             [ 
 ] 

                           [ ] 

                                 [ ] 

 
Formeln för utomhustemperaturen för dygnets alla timmar:  
 

      (           ((           )         )) [ ]                          [       ]  

                                         [ ] 

                                           

                     [   
 ] 

                                                       [   
 ] 

 
När beräkningarna för varje timme är utförd så summeras de timmar på dygnet som köldbryggorna 

ger upphov till en förlust respektive ett tillskott. Beräkningsmodellen i energibalansen tar sedan 

hänsyn till detta för att beräkna det totala kylbehovet eller värmebehovet. 

Vid energiberäkning får energiflödet genom köldbryggor inte uteslutas då denna utgör en väsentlig 

del av transmissionsförlusterna genom klimatskärmen.  

6.6 Vägg- och takisolering 
Vid nybyggnation avgör energikostnader och kostnader för isolering vilken isolering som ska 

användas. Isoleringen bör utföras så att yttemperaturen på insidan av ytterväggar, golv och tak inte 

blir för låg så att kallras och strålningsdrag uppstår. Värmen som går igenom en vägg är direkt 

beroende av skillnaden mellan temperaturen på väggens inre och yttre sida samt av väggens 

isolerförmåga. 

Material som används för värmeisolering är känsliga för luftrörelser, då dessa kan orsaka 

funktionsproblem i konstruktionen. För att motverka effekten av påtvingad konvektion (se kap. 3.3), 

måste isoleringen vara väldigt vindtät och väggen måste vara så pass lufttät att luft inte kan tränga 

igenom. För att undvika naturlig konvektion (se kap. 3.3) måste isoleringen vara placerad så att inga 

lufthål uppstår. Varje hål eller mellanrum kan orsaka luftrörelser som påverkar isoleringens funktion. 

Ju tjockare isolering som används desto viktigare är att undvika lufthål och mellanrum.28 
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6.7 Grundisolering 
Eftersom värmeförluster sker nedåt mot marken är luftvariationer närmast golvet små. Detta betyder 

att yttemperaturen i ett rum kommer att vara några grader lägre än inomhustemperaturen. Detta 

leder till att o  gol te  eraturen  r +  ˚ C måste lufttemperaturen i rummet vara högre eller så 

måste man tillföra värme till golvet. I Sverige är trägolv vanligt förekommande, medan det i andra 

länder är vanligare med betonggolv. Trägolv är mycket känsligare mot fukt än betonggolv, vilket har 

lett till tekniska framsteg för förbättring av fuktmotstånd i markplattor. Betonggolv känns nästan 

alltid kalla medan trägolv kan kännas varma vid samma temperatur. 

Vid indata av grundkonstruktionens U-värde, t ex platta på mark och krypgrund, måste en 

temperaturkorrigering av U-värdet ske, på grund av att en högre temperatur än rumstemperaturen 

transporteras genom grundkonstruktionen och därmed medför högre energitransmission. Ibland 

görs temperaturkorrigeringen så att säga ”auto atis t” o  dator rogra  et har en fun tion f r 

golvvärme. I andra fall måste temperaturkorrigeringen på U-värdet göras av de personer som gör 

beräkningen.29 

6.8 Fönsterisolering 
För att uppnå god energihushållning eftersträvar man att minska värmeförlusterna inifrån och ut 

genom fönstret, samtidigt som man ska ta tillvara på den infallande solstrålningen. 

Fönster har oftast betydligt högre U-värde än omkringliggande ytterväggar vilket orsakar stora 

värmeläckage. Ett normalt tvåglasfönster kan släppa ut mer än tio gånger så mycket värme än en 

yttervägg med samma yta.30 Detta gäller särskilt under natten och då det är helt mulet väder 

utomhus. Vid soligt väder tränger solstrålarna in genom fönsterglaset och värmer utrymmena 

innanför. 

Vid lägre utomhustemperatur än inomhustemperatur bidrar fönster till ett ökat värmeflöde ut ur 

byggnaden på grund av det lägre värmemotståndet än övriga delar av klimatskalet. 

Byggnader med stora glasytor har ett större kylbehov under sommarhalvåret och ett större 

värmebehov under vinterhalvåret än byggnader med normalstora fönster. Detta leder till att 

byggnader med stora glasytor på fönster kan få en energianvändning som är mer än dubbelt så hög 

som byggnader med mindre glasytor på fönster. Dagens beräkningsmodeller missbedömer inverkan 

av stora glasytor vilket innebär att den höga energianvändningen kan vara oväntad. 

Fönster fungerar som en köldbrygga då det är kallt utomhus och då är det inte enbart glasytan som 

avses utan även regelverket runt denna. När det är varmt utomhus fungerar fönster som ett 

värmeelement. 

Det förekommer ofta luftläckage vid fönster, dels mellan båge och karm och dels mellan fönsterkarm 

och vägg. Sådant läckage släpper igenom stora mängder värme och därför är det nödvändigt att 

upptäcka var läckage uppstår och åtgärda dessa. En vanlig orsak till läckage är att isoleringen, den så 

kallade drevningen, är dålig mellan fönsterkarm och vägg. Detta gäller även fönster- och ytterdörrar, 

varför man vid energiberäkning måste ta hänsyn till vilka fönster- och ytterdörrar som används . För 
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tätning av dessa fogar finns ett antal olika material som kan användas. Då fogarna utgör en del av 

ytterväggen bör de ha samma egenskaper som väggen, vilket innebär att det ska finnas vindskydd, 

värmeisolering samt luft- och ångtätning. 

 

Figur 6 Värmetransport genom fönster (Källa: Helena Bülow-Hübe: Energiberäkningar – Hur får man tillförlitliga resultat?, 
Tyréns) 

Eftersom energiflödet genom fönster utgör en betydande stor andel av byggnadens 

energianvändning är det viktigt att vid beräkningar indata för fönster görs med hög noggrannhet. 

Man bör beakta fönsterareor, glasareor, U-värde, solenergitransmission, skuggning av markiser, 

persienner, omkringliggande byggnader, avskärmningar av balkonger, fönstersmygar osv. 

6.8.1 Nya fönster 

Fönsterglas har utvecklats och förbättras så mycket på senare tid att det idag är fönterkarm och 

fönsterbågar som har sämre värmeledningsförmåga. Trots att detaljer hos karm och båge har 

utvecklats kan fortfarande köldbryggor uppstå.31  

Fönster är våra vanligaste solpaneler och under soligt väder kan solinstrålningen genom fönstret 

uppnå uppvärmningsbehovet i välisolerade byggnader. Även normalstora fönster släpper igenom 

tillräckligt med solvärme under stora delar av året, därför behövs i välisolerade byggnader inte stora 

fönster användas på söder sida som i sämre isolerade byggnader. I mycket välisolerade byggnader 

kan i sådana fall solinstrålningen orsaka för höga inomhustemperaturer inte bara under sommaren 

utan även under vår och höst. För välisolerade hus kan det då vara mer önskvärt att använda sig av 

normalstora fönster på alla sidor av byggnaden, vilket även ger mycket mer arkitektonisk frihet.  

Stora fönster på söder sida av byggnaden kan leda till höga inomhustemperaturer. För att undvika 

behov av kylning kan solskydd monteras på fönster.  

Fönster är, och har alltid varit, byggnadens svagaste del när det kommer till isolering. Fönster i nya 

byggnader har ett U-värde på mellan 1,0 och 1,5 W/(m2K), vilket innebär att då ingen solstrålning når 
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fönster, är värmeförlusterna genom fönster 10 gånger större än genom en välisolerad yttervägg.32 

Det mycket höga U-värdet för fönster innebär att i kallt väder och i jämförelse med ytterväggar, har 

fönster relativt låg yttemperatur. Det kan då bli så pass kallt att kallras bildas vid fönstret. Om fönster 

är normalstora orsakar kallraset inte stora obehag. Risken för obehag vid kallras är större ju större 

fönstren är. För att undvika kallras sätts radiatorer under fönster. Ju större fönster desto viktigare är 

det att det är välisolerat. 

Värmeförluster genom fönster kan minskas genom att gardiner eller persienner dras ned på natten. 

Detta leder till att ett vanligt tvåglasfönster får ett isolervärde som motsvarar ett treglasfönster. 

Under vintertid bör man däremot se till att persienner och gardiner är fråndragna på dagarna så att 

tillskottsvärmen från solen utnyttjas. Under sommar, höst och vår kan solstrålningen genom fönster 

bli så stor att temperaturen inomhus blir alldeles för hög. Ett sätt att undvika detta är att fälla ned 

 ersiennerna i  5˚  in el  Ut  ndiga  ersienner  r effe ti ast  en oc så dyrast och uts tts l tt f r 

skador. Persienner som sitter mellan glasen i ett tvåglasfönster minskar infallande solenergin med 65 

% och något sämre effekt får man med persienner som sitter ”l st”  å f nstrens insida.33 

6.9 Solinstrålning 
Solinstrålning genom fönster har stor påverkan på energibalansen. Under vintern, då värmebehovet 

är som störst, bidrar solinstrålning till minskat värmebehov. Även under tidig vår och sen höst, liksom 

under sommaren, kan solinstrålning genom söderorienterade fönster vara så pass stor att det täcker 

värmebehovet, eller till och med bidrar till för höga rumstemperaturer att kylning blir nödvändigt. I 

lågenergihus är värmebehovet så pass litet att solinstrålning genom normalstora fönster kan leda till 

för höga rumstemperaturer. 

Solinstrålning genom fönster är ojämnt fördelat över året och är en av orsakerna till 

gestaltningsproblem.34  

Solinstrålningen utgör ett värmetillskott till byggnaden. Beräkningar av solinstrålningen görs med 

hjälp av solvinklar för varje enskild timme. Vid beräkningar av solinstrålningen bör hänsyn tas till 

området och omkringliggande byggnader för att se hur stor del av strålningen som blockeras. Den 

direkta solinstrålningen blockeras vid skuggning av ett fönster. Vid diffus solinstrålning får man 

avgöra hur stor del av horisonten som är synlig för att därigenom beräkna den diffusa strålningen på 

fönstret och dess påverkan. 

6.10 Vädring 
Det är svårt att bedöma vädringens påverkan på byggnadens energiprestanda. Det finns många olika 

anledningar till att brukare vädrar, det kan bero på för hög inomhustemperatur, dålig luftkvalitet 

eller vanor. Det kan dock fastställas att ett bättre utformat ventilationssystem leder till mindre 

vädringsbehov. 

Rekommenderat schablonpåslag på energiprestanda 4 kWh/m2, år.35 
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6.11 Fastighetsenergi 
Med fastighetsenergi avses den fastighetsel som hör till byggnadens behov. Här ingår fast belysning i 

allmänna utrymmen och driftsutrymmen, värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr- och 

reglerutrustning och liknande samt även externt lokalt placerad utrustning som försörjer byggnaden, 

såsom pumpar och fläktar. 

Verksamhetsel används till att styra utrustning såsom fläktar för ventilation och cirkulationspumpar 

för varmvatten. Hit ingår även el för gemensamma utrymmen såsom tvättstugor, hissar, källare, 

garage, utomhusbelysning, trapphus- och korridorbelysning osv. och i vissa fall bilmotorvärmare. 

Det finns rekommenderade maximala effekter på fläktar, SFP-tal (specifik fläkt effekt), för att 

åstadkomma bästa eleffektivitet i ventilationssystem.36 

    
                 

         
 

6.12 Distributionsförluster 
I distributionsförluster ingår friktionsförluster i rör och kanaler och även värmeförluster ur dessa. 

Distributionsförluster finns i värmesystem och varmvattensystem. Hur stora förlusterna är beror på 

var rör och kanaler är förlagda och hur långa och välisolerade de är. Varmvattencirkulation kan 

orsaka stora värmeförluster, särskilt då vatten cirkulerar året om. Korta och centralt placerade rör 

leder till mindre värmeförluster. Ibland kan värmeförluster via rör vara en fördel då det i vissa fall och 

under en viss tid kan innebära att värmesystem inte behöver utnyttjas trots att det finns ett 

värmebehov. Därtill kan värmeförlusterna bidra till stora energibehov och orsaka 

temperaturhöjningar som måste sänkas med hjälp av ventilering. Även om sådana värmeförluster i 

vanliga bostadshus endast utgör en liten del av energiförlusterna, kan de ha stor betydelse i 

energieffektiva byggnader. Därför är det rekommenderat att alla rör isoleras väl för att förhindra 

förlusterna. Energibehov behövs för pumpar och fläktar, värmepumpar och klimatkylmaskiner, 

fastighetsel osv.37 

Distributionsförluster varierar beroende på vilka apparater och maskiner som används, men ett 

utgångsvärde för dessa samt förluster för fastighetsenergi kan ligga mellan 500-1000 kWh per år och 

bostad.38 

6.13 Infiltration 
Infiltration i byggnader kan variera mycket. Infiltration innebär att en stor del utomhusluft måste 

värmas till rumstemperatur. Den orsakar också risk för drag som måste kompenseras för genom att 

rumstemperaturen höjs för att uppnå god komfortnivå. I vissa fall kan luftläckage leda till fuktskador. 

Störst risk finns i takkonstruktionen. I en välisolerad och lufttät byggnad med god ventilation sker lite 

infiltration.  
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Hur stor infiltration eller läckage är beror på vilket ventilationssystem som används. I bostadshus som 

är självventilerade kan antas att mycket av ventilationsluften som kommer in i byggnaden sker 

genom infiltration. I sådana byggnader är infiltration nödvändigt för att ventilationen ska fungera 

som planerat. Om sådana byggnader isoleras och tätas mot infiltration kan ventilationscirkulationen 

bli oväntat låg. Dessutom kan det leda till fuktproblem. 

I någorlunda lufttäta byggnader med mekaniskt frånluftsystem kommer infiltration att utgöra en del 

av luftflödet för att nå önskad ventilation. Hur stort luftflödet är beror på fläkteffekten. Om 

byggnaden är väldigt lufttät kommer luften behöva tillföras på annat sätt. Rätt mängd tilluft är en 

förutsättning för ett välfungerande frånluftssystem.  

I balanserade mekaniska ventilationssystem kommer infiltration att orsaka extra, okontrollerat 

luftflöde vilket kommer behöva värmas upp. Detta innebär att byggnaden måste vara så lufttät som 

möjligt. Under vintern är infiltrationen som störst och under den tiden är även värmebehovet för att 

värma luften till rumstemperatur som störst. Oönskad infiltration medför att ett mer effektivt 

värmesystem behövs. 

Vädring genom att öppna fönster innebär mer värmeförluster under vintern. Behovet av vädring kan 

variera och beror delvis på hur väl ventilationssystemet fungerar. Vädring kan också behövas för att 

sänka rumstemperaturen om värmesystemet inte är tillräckligt kontrollerat och reagerar sakta på 

temperaturhöjningar. Under sommar, vår och höst är vädring ett bra sätt att bli av med extra värme, 

speciellt under varma och soliga dagar.39 

6.14 Ventilationsförluster 
Ventilation behövs i bostäder för att skapa ett hälsosamt och komfortabelt inomhusklimat. Med 

ventilationsförluster menas den värme som går förlorad då man ventilerar ut den varma inneluften. 

Hit räknas förluster genom styrd ventilation men även förluster på grund av ofrivilligt läckage genom 

klimatskalet. Värmeåtervinning på frånluften kan användas för att lättare kunna ta till vara på 

inneluftens energiinnehåll. 

Ventilation utgör en dominerande del av energiförbrukningen. 

Värmeeffektbehovet för ventilation utgörs av temperaturskillnaden mellan den kalla luften som 

transporteras in i ett ventilationsbatteri och den utgående luftens temperatur och luftflöde i 

batteriet. Med installerad värmeåtervinning av frånluften kan värmebehovet för ventilation minska 

med mellan 50 och 80 %.40  

Storleken på behövd eller önskat ventilationssystem i bostadshus beror på antal brukare i bostaden. 

Ur energisynpunkt är det viktigt att utforma ventilationssystemet så att rätt luftflöde strömmar i 

varje rum. I mycket välisolerade byggnader krävs lika mycket värme att värma utomhusluften till 

rumstempererad som att kompensera för transmissionsförluster, och i vissa fall krävs även mer än 

så. Värmeåtervinning på frånluft reducerar energiförlusterna. 
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Ventilationsförluster kan beräknas på olika sätt vid användning av värmeåtervinning. I vissa fall 

motsvarar ventilationsförlusterna den värme som behövs för att värma utomhusluft till 

rumstemperatur. Ett annat sätt att beräkna ventilationsförluster är baserad på temperaturskillnader 

mellan tilluft och frånluft. 

Gällande energiberäkningar måste hänsyn tas till att energibehovet för att värma tilluft till en 

byggnad utgör en stor andel av byggnadens energianvändning. Därför är det mycket viktigt att indata 

vad avser luftflödesmängder, ventilationsflödets drifttider och dess styrning sker noggrant. 

6.15 Värmeåtervinning 
Värmebehovet i ventilationssystem kan minskas med installerad värmeåtervinning av frånluft. Detta 

kan ske med hjälp av en värmeväxlare eller värmepump. I värmeväxlare (som används vid från- och 

tilluftsystem, FT-system) värms den kalla tilluften av den varma frånluften och omkring 80 % av 

energiinnehållet kan återvinnas, och i vissa, bättre system, även mer.41 För att undvika för varma 

rumstemperaturer ska värmeväxling endast användas vid värmebehov. Då den interna 

värmebelastningen är tillräckligt stor att täcka allt värmebehov, behöver tilluft inte värmas. Detta 

innebär att värmeväxlaren under sommartid ska vara avstängd för att undvika övertempererade rum 

inomhus. 

I värmepump (som används i ett frånluftssystem, F-system) kyls frånluften till några få plusgrader 

innan den lämnar byggnaden. I effektiva anläggningar är den återvunna energin ungefär tre gånger 

mer än den elenergi som krävs för att driva kompressorn. Värmen från värmepumpen kan användas 

till att värma byggnaden via ett vattenburet värmesystem och för uppvärmning av varmvatten. Bästa 

resultat uppnås då värmen används för att värma byggnaden, då detta kräver mindre 

temperaturflöden än vid uppvärmning av varmvatten. Frånluftsvärmepumpar används oftast i 

elvärmda hus. 

Värmeåtervinning från ventilationssystemet sänker värmebehovet men också energieffekten hos 

värmeanläggningen. Emellertid kan vid mycket kallt klimat värmeväxlaren förlora sin effekt på grund 

av frysrisken. Värmeåtervinning leder alltid till bättre användning av elenergi. 

Värme kan också återvinnas ur avloppsvatten. Detta kan göras genom att förvärma kallvatten innan 

det matas in i varmvattenberedaren. Temperaturen på vattnet är dock oftast låg, varför bättre 

resultat uppnås vid installation av värmepump i avloppsvattensystemet.  

Energitillskottet genom att utnyttja frånluftens värme har stor inverkan på en byggnads 

energianvändning. Ju mer värme som kan utvinnas, desto lägre blir energibehovet. Med anledning av 

detta bör indata för värmeåtervinning ske noggrant. Verkningsgraden för återvinning anges vanligtvis 

som en energiverkningsgrad alternativt temperaturverkningsgrad. 

6.16 Hushållsel 
Enligt BBR definieras hushållsenergi som den el eller annan energi som används för hushållsändamål. 

Detta är elanvändning för exempelvis diskmaskin, tvättmaskin, torkapparat, vitvaror och andra 

hushållsmaskiner. Även belysning och hemelektronik ingår.  
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I energiberäkningen inbegrips värme från hushållselen. Avvikelser för värme kan bero på att 

byggnaden inte används i den utsträckning som den var projekterad för, att inomhustemperaturen är 

högre än projekterat, brukarna har högre tappvarmvattenanvändning och vädrar i större 

utsträckning än antaget. 

6.17 Varmvatten 
Behovet av varmvatten beror på brukarnas beteendevanor. Nya, modernare diskmaskiner och 

tvättmaskiner kräver mycket mindre varmvatten än äldre maskiner. Ibland är de endast anslutna till 

kallvatten som uppvärms elektriskt. Användning av moderna blandare har reducerat användningen 

av varmvatten. Energieffektiva duschmunstycken har också reducerat behovet av varmvatten. Denna 

utveckling har lett till betydande minskning av uppvärmning i varmvattensystem.  

Varmvatten kan värmas antigen elektriskt eller med hjälp av annan energikälla. Om elektricitet 

används är det bäst att värma och förvara varmvatten i en ackumulatortank så att elektriciteten 

endast används då det är som billigast, exempelvis under natten. Ackumulatorer behövs även om 

solfångare används vid uppvärmning av varmvatten. I nya byggnader används ofta värmepump vid 

uppvärmning av varmvatten. 

I bostadshus används varmvatten året om, dock inte lika mycket under sommarperioden. Därför 

krävs mer energi under vintern för att värma rätt mängd vatten, eftersom att det kalla vattnet då är 

ännu kallare. 

Behovet för uppvärmning av varmvattnet varierar mycket, inte bara under året på grund av 

klimatpåverkan, utan även på grund av brukarbeteende och vanor hos de boende samt vilken 

tapputrustning som finns installerad. Genomsnittlig förbrukning av tappvarmvatten för 

flerbostadshus är ungefär 30 kWh/m2, år och därför ligger energibehovet mellan 2000-5000 kWh per 

år och bostad.42 

Vid dimensionering av varmvattenberedare är det inte endast viktigt att känna till vattenflödet, utan 

även inkommande kallvattentemperatur. Om kallvattentemperaturen är konstant året om är 

 edelte  eraturen 1 ˚  ofta ett bra  al   i tigt att  eta  id anslutning till fj rr  r e  r att en l gre 

kallvattentemperatur leder till en större värmeväxlaryta. 

Mätningar har gjorts som visar på ett tydligt säsongsmönster där det relativa behovet för 

tappvarmvattenberedning varierar. Under vintern är varmvattenbehovet nästan dubbelt så stort som 

under sommaren. Orsaken till att varmvattenbehovet varierar så kraftigt under året beror på 

variation i användning av varmvatten och att kallvattentemperaturen in till abonnentcentralen 

varierar. Däremot antas vid beräkning att värmemängden för tappvarmvattenberedning är konstant 

under året.43 

I BBR (6:621) stadgas att varmvattentemperaturen inte får understiga 5 ˚   id ta  st llet,  il et 

innebär att vattentemperaturen ut från beredaren måste vara högre. Hur mycket högre beror bland 

annat på isolering och ledningslängd. På grund av skållningsrisk får vattentemperaturen vid 

ta  st llet inte   erstiga 65˚   I byggnader  ed installerad  ar  attencir ulation (   )  åste 

te  eraturen hålla 5 ˚ , d rf r  an utgående  atten beh  a ha en h gre te  eratur  å grund a  
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värmeförluster i de långa ledningarna. Det finns även krav på att kallvatten inte får värmas upp 

oa si tligt  å grund a  ris  f r ba terier, redan  id   ˚   an det ske tillväxt av bakterier. Där vatten 

står stilla, exe  el is ac u ulatortan  eller beredare,  åste  ar  attnet hållas 6 ˚   ar t i hela 

beredarvolymen i så lång tid att legionellabakterier elimineras innan vattnet distribueras ut till 

tappställena. 

Om badrum har handdukstorkar är det viktigt att dessa beaktas vid energibehov. Vintertid bidrar 

handdukstorken till uppvärmning av bostaden, men under sommaren, då det inte är 

uppvärmningssäsong ger handdukstorken endast komfortvärme, dvs. värme som inte kan utnyttjas 

till mer än att torka handdukar. Detta extra energibehov som handdukstorken bidrar till bör 

inkluderas i energiberäkningarna.  

6.17.1 Varmvattencirkulation (VVC) 

Varmvattencirkulation, VVC, används för att behålla konstant temperatur i ledningar så att tiden för 

att varmvattnet ska nå tappstället ska vara samma för alla bostäder på alla våningar. Enligt 

definitionen i BBR (6:623) ska rätt temperatur erhållas utan besvärande väntetid. I de allmänna råden 

står det att varmvatten kan erhållas inom ungefär 30 sekunder vid ett flöde av 0,2 l/s. 

Statistik för värmeanvändning av VVC saknas, men man kan uppskatta värmen för att täcka VVC-

förluster till ungefär 50 % av behovet för tappvarmvattenberedning. Andelen är beroende av VVC-

systemets utformning, storlek och standard.44 

För att säkerställa en tillräckligt hög temperatur på tappställena belägna längst bort utan alltför lång 

väntetid, cirkulerar vattnet med ett lågt och konstant flöde. Vattnet sjunker vanligtvis i temperatur 

 ed  ellan 5 till 1 ˚  då det rinner tillba a till fj rr  r ecentralen.45 

Effektbehovet som varmvattencirkulation behöver är mycket mindre än för tappvarmvatten, den är 

nästan försumbar, varför ofta ingen hänsyn tas till detta då beredaren ska dimensioneras. Däremot 

är värmemängden som åtgår inte obetydlig eftersom vattnet cirkulerar med konstant flöde året om. I 

de fall handdukstorkar är anslutna till varmvattencirkulationen blir värmeförlusterna stora, dessa kan 

korrigeras med schablonvärde                             ⁄ .46 Däremot kan spillvärme från 

handdukstorkar komma byggnaden till godo under större delen av året och därför beaktas vid 

beräkning av byggnadens värmebehov. Värmeförluster som inte kan tillgodoräknas byggnaden är då 

VVC-värme tillförs korridorer och schakt, då temperaturen där hålls betydligt lägre än i bostäder som 

används vid heltidsbruk, detta speciellt om schakten är ventilerade. Handdukstorkar anslutna till 

varmvattencirkulation bör helst undvikas då det finns risk för tillväxt av legionellabakterier (läs mer 

om legionella i kapitel 7.3) 

Eftersom värmemängden måste tillföras varmvattenberedaren är det viktigt att veta hur stor denna 

kommer att vara i jämförelse med värmemängden för tappvarmvattenberedning och eftersom 

retur attnets te  eratur f r hela ta   ar  attensyste et inte får understiga 5 ˚   r 

värmeisolering av VVC-kretsen den enda värmebesparingsmöjligheten. I Sverige samisoleras 

vanligtvis VVC-rör och varmvattenrör, vilket innebär att tappvarmvattnets distributionsledning 
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isoleras tillsammans med returledningen för VVC. Detta kan minska värmeförluster med upp till 40 % 

till skillnad från separat isolering.47 

I energiberäkningen för VVC-förluster används schablonvärden. Exempel finns i figur nedan. 

 

Figur 7 Förslagna schabloner för VVC-förluster (Källa: MEBY-rapporten) 

6.18 Interna laster 
Intern värme är den värme som transporteras via luften i rummet, direkt från människor, belysning, 

apparater, och indirekt från väggar, golv och innertak. Värme avges då temperaturen av dessa är 

högre än rumstemperaturen. Människor avger värme på två sätt, genom kroppsvärme som avges då 

denna är högre än lufttemperaturen i rummet, och genom vattenånga vid utandning.  

Teknisk påverkan innebär att energianvändningen påverkas av hur byggnaden är utformat, dvs. 

isolering på klimatskal samt energieffektiviteten på apparater och annan utrustning.  

Beteendepåverkan beror på hur länge brukarna duschar, hur ofta och i vilken utsträckning de vädrar 

och vare sig brukarna exempelvis använder lock på kokkastruller vid matlagning osv. 

Många undersökningar fokuserar på teknisk påverkan, varför det ofta missbedöms hur mycket 

brukarna påverkar energianvändningen. Byggutformning och byggservice utgör ungefär hälften av 

energianvändningen i en byggnad, resten påverkas av aktiviteter i bostaden och hur den används, 

dvs. apparater och utrustning och brukarbeteenden. Brukarnas beteendevanor påverkar 

energianvändningen mycket. Trots att det finns liknande byggnader med lika många boende inom 

samma åldersgrupp så kan energianvändningen variera kraftigt. Det som påverkar kan vara 

brukarnas ålder, deras livsvanor, inkomst osv. Det är även av stor betydelse att veta hur många 

människor som vistas i bostaden och hur länge samt hur mycket apparaterna används. 

Energianvändning krävs vid uppvärmning och inomhusbelysning, tvättning och klädvård, mat och 

förvaring osv. 

Viss undersökning har även gjorts på brukarbeteende vilka visar att olika stora hushåll med olika 

ekonomiska förutsättningar är av stor betydelse för energianvändningen. Även bostäder med olika 

stora hushåll där brukarna är vid olika stadier i livet visar på olikheter i energianvändningen. 

Undersökningar har visat att energianvändning inte bara skiljer sig med avseende på hur många 

personer som vistas, vilket visserligen är av stor betydelse, men energianvändningen påverkas även 
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av deras beteende. Energianvändning kan variera kraftigt oavsett om man använder energieffektiva 

apparater samt kyl och frys, utan det handlar mer om hur de används.48 

I flerbostadshus är det oftast mindre antal som bor i en bostad (jämfört med exempelvis småhus) och 

i många fall används inte tvättmaskin och torktumlare i bostaden på grund av gemensamma 

tvättstugor.  

Energianvändningen med avseende på hemelektronik beror på hur många apparater som finns i 

bostaden, hur mycket energi de förbrukar vid varje användning och hur mycket de används samt på 

vilket sätt de används osv. 

Exempelvis avger en bärbar dator vid heltidsbruk ungefär 40 W i värmeeffekt medan en äldre dator 

avger ungefär 70 W. En laserskrivare som används till 10 utskrifter per timme avger mellan 20 och 50 

W beroende på dess storlek.49  

Människor, belysning och apparater bidrar till värmeavgivning som under uppvärmningssäsong kan 

leda till mindre värmebehov. Under sommaren kan intern värme vara en nackdel då det orsakar för 

höga inomhustemperaturer. Det är alltid till fördel att använda utrustning som alstrar så lite värme 

som möjligt, eftersom det oftast inte är möjligt att återanvända en stor del av den interna värmen. I 

bostadshus är det oftast i köket som värmeavgivande apparater finns och denna värme kan endast 

nyttjas i andra rum till en liten del. Hur bostaden är utformad och hur utrustning används är därför av 

stor betydelse. 

I lågenergihus är den interna värmen av stor betydelse för byggnadens energibehov för god 

inomhustemperatur under större delen av året. Trots detta är det en fördel att ha så lite internvärme 

som möjligt. Oftast är internvärmen i bostadshus relativt fördelad under året men ändå ungefär 20 % 

högre vintertid och 20 % lägre sommartid.50 

Vad gäller energiberäkning av interna värmelaster bör hänsyn tas till att de interna värmekällorna 

såsom personvärme, värme frän apparater, belysning, datorer etc. ger ett energitillskott. För indata 

av dessa måste kännedom finnas om närvarotider och drifttider under dygnet, veckan eller under 

olika säsonger. Detta är särskilt viktigt för byggnader med stora värmekällor, vanligtvis lokaler. 

Dessutom, ju mer energieffektiv en byggnad är desto större inverkan har de interna värmekällorna 

för byggnadens energianvändning, varför noggranna indata av den interna värmebelastningen krävs. 

Vid energiberäkning har även indata för inomhustemperaturen stor inverkan på resultatet. Med 

anledning av detta bör inomhustemperatur i olika delar av byggnaden väljas med omsorg. 

Då man utför energiberäkning för den interna värmebelastningen måste man alltså ha kännedom om 

hur många personer som vistas i byggnaden och deras närvarotider, hur mycket fastighetsel, 

verksamhetsel samt hushållsel som används osv. Eftersom att schablonvärden används är det oftast 

den interna värmen som har mest inverkan på energiprestanda.  

                                                             
48

 The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning, 2006: Energy and 
the built environment in Sweden 
49

 Abel E, Elmroth A, 2007: Buildings and energy – a systematic approach 
50

 Abel E, Elmroth A, 2007: Buildings and energy – a systematic approach 
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Vid beräkning av totala interna laster summeras laster för personvärme, värme från tappvarmvatten, 

el från fastigheten samt el från hyresgäster.51 

 

Person värme: 

                  [        ]                                                       [       ] 

                            

                                             [      ] 

                                

                                    [        ]  

 

El från fastigheten: 

                                
 

   
 [        ]                                  [       ]                               

              
∑( ̇               ̇              )

    
 [        ] 

 ̇                      [ ] 

 ̇                       [ ] 

                          [ ] 

                              [ ] 

El från hyresgäster: 

                                
 

   
 [        ]                                        [       ] 

              
∑( ̇                  ̇                           )

    
 [        ] 

 ̇                           [ ] 

 ̇                                                    [ ] 

                          [ ] 

                              [ ] 

 

                                                             
51

 Kjellander A, Oscarsson G, 2005: Beräkningsverktyg 
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Värme från tappvarmvatten: 

                                       
 

   
 [        ]                            [       ] 

                ∑(       ) [        ] 

                                     [        ] 

                                [        ] 

                              [ ] 

 

För att beräkna den totala interna lasten summeras alla interna laster för hela byggnaden: 

                                                                               [        ]  

                 
           

                  
 [       ]                                                [       ] 
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7 Specifik energianvändning vid VVS-förluster 
I detta kapitel behandlas värmeförluster genom VVC-rör (varmvattencirkulationsrör). I kapitlet 

redovisas ett teoriavsnitt och en beräkning på VVC-förluster. För beräkningens genomförande tas 

hjälp av ett pågående projekt i Linaberg, där en av byggnaderna kommer att användas som 

utgångspunkt. (Kort beskrivning av projektet finns i avsnitt 7.5.) Beräkningen kommer att omfatta 

flera typfall vid VVS-isolering, där det räknas på vanlig (standard) isolertjocklek, en större 

isolertjocklek samt en vakuumisolering som har betydligt bättre isolerförmåga än standardisolering. 

(Läs mer om vakuumisolering i avsnitt 7.4.1.) I beräkningen görs även en jämförelse med 

värmeförluster för varmvatten. 

7.1 Lagstiftning 
Vid dimensionering av tappvattensystem finns lagar och föreskrifter som ska följas. Det finns regler 

och råd upprättade av Boverket, BBR (kapitel 6 – Hygien, hälsa, miljö), för dimensionering. Avsnitt 6.6 

i BBR behandlar vatten och avlopp. Allmänt ska byggnader och deras installationer utformas så att 

vattenkvalitet och hygienförhållanden tillfredsställer allmänna hälsokrav. 

För installationer för tappvatten gäller enligt BBR att dessa ska utformas så att tappvatten, efter 

tappställe, är hygieniskt och säkert samt kommer i tillräcklig mängd. Tappkallvatten måste uppfylla 

kvalitetskrav för dricksvatten efter att vattnet passerat tappstället. Kvalitetskraven för dricksvatten 

ges ut av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. Vad gäller tappvarmvatten ska det vara tillräckligt 

varmt för att personlig hygien och hushållssysslor kan skötas. Gällande personlig hygien och 

hushållsändamål ska installationer utformas så att vattentemperaturen vid tappstället ska vara lägst 

5 ˚   F r att und i a ris  f r s ållning s a ta   attente  eraturen  ara h gst 65˚   

Tappvatteninstallationer får inte utföras av material så att ohälsosamma koncentrationer av skadliga 

ämnen kan utlösas i tappvattnet. Installationerna får inte heller avge lukt eller smak till tappvattnet. 

All tillväxt av mikroorganismer i tappvatten ska undvikas, varför cirkulerande tappvarmvatten inte får 

understiga 5 ˚  och cir ulationsledningar s a di ensioneras efter det  Ta   all attensyste  b r inte 

placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur, vilket det kan vara i varma schakt 

eller varma golv där vanligtvis installationer för tappvarmvatten och tappvarmvattencirkulation samt 

radiatorer  r f rlagda  Redan  id en  attente  eratur  å 3 ˚   an legionellaba terier u  stå, d rf r 

ska tappkallvatteninstallationer utformas så att tappkallvatten inte oavsiktligt värms upp. Där 

tappvarmvatten är stillastående, exempelvis i beredare eller ackumulatorer för uppvärmning, bör 

 attente  eraturen inte understiga 6 ˚  f r att und i a legionellaba terier  F rorenat vatten och 

andra vätskor får inte återströmma i tappvattnet och all inträngning av gaser ska förhindras. 

Vidare gäller enligt BBR att tappställen ska vara utformade så att vattenflöden blir tillfredsställande 

utan att höga vattenflöden orsakar störande ljud eller korrosion, även skadlig tryckslag ska undvikas.  

Rätt temperatur på tappvarmvatten ska erhållas utan besvärande väntetid. 

Tappvatteninstallationer ska utföras med material som är beständig mot yttre och inre mekaniska 

samt kemiska påfrestningar, men även för att begränsa skador på omgivande byggnadsdelar eller 

andra olägenheter på grund av frysning, kondensering eller till följd av utströmmande vatten. 

Läckage från ledningar ska kunna upptäckas omedelbart. 
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7.1.1 Definitioner 

För att undvika missförstånd har BBR vissa definitioner som även kommer tillämpas i denna text: 

Tappkallvatten – kallt vatten av dricksvattenkvalitet 

Tappvarmvatten – uppvärmt tappkallvatten 

Tappvatten – samlingsbenämning på tappkallvatten och tappvarmvatten 

Övrigt vatten – vatten som inte uppfyller kraven för tappvatten men som kan användas till 

uppvärmning, kylning, toalettspolning, tvättmaskiner mm. där kraven på vattnets kvalitet är 

beroende av ändamålet men där vattnet inte nödvändigtvis behöver vara tappvatten. 

7.2 Varmvatten 
Tappvarmvatten är uppvärmt tappkallvatten med värmeföring från en värmekälla som exempelvis 

fjärrvärme, panna, värmepump eller solanläggning. Tappvarmvattentemperaturen ska hållas 

konstant, vilket görs via en styrventil, ställdon, regulator och temperaturgivare monterad i utgående 

tappvarmvattenledning. Vatten distribueras från tappvattenberedaren via ledningar till tappställen i 

byggnaden. Ledningarna ska vara isolerade så att värmeavgivning från tappvarmvattenledningar 

undviks och uppvärmning av tappkallvattenledningar inte sker. 

7.3 Varmvattencirkulation 
I stora tappvatteninstallationer, såsom i flerbostadshus, installeras ofta en 

varmvattencirkulationsledning (VVC-ledning). Denna ska säkerställa att varmt vatten finns vid 

tappstället i hela tappvarmvattensystemet. Detta innebär att varmt vatten ska kunna distribueras 

även till tappstället längst bort från varmvattenberedaren utan får lång väntetid. Om 

 ar  attencir ulationssyste et  r   l utf rt  an  ar  attente  eraturen hållas   er 5 ˚  i alla 

fördelningsledningar vilket förhindrar risken för mikrobiell tillväxt. 

Legionellabakterier finns i nästan allt sötvatten och växer ofta till i stillastående vatten med en 

temperatur mellan 20- 5˚    a terien s rids i  ro  en  ia inandning a  luftburna vattendroppar och 

angriper lungorna vilket orsakar legionärsjukan. Sjukdomen smittar inte mellan människor och 

orsakas inte av att man dricker vattnet. 

Förutom att varmvattencirkulation höjer komforten, genom att reducera den tid det tar att få varmt 

vatten till alla tappställen i hela tappvarmvattensystemet, och väsentligt minskar risken för 

legionellabakterier, så bidrar den till minskad vattenförbrukning och sparar mycket energi.  

7.4 Isolering av rör 
Ledningar för varma och kalla rör, rör för komfortkyla, rök- och avgaskanaler samt rör för dagvatten 

och avlopp ska isoleras. Anledning till detta är att minska värmeförluster och risker för frysning, 

förhindra brandspridning och kondensbildning.  Vissa rör isoleras även för att dämpa oönskade ljud. 

Termisk isolering av varma installationer görs bland annat för att begränsa värmeflödet från rören till 

omgivningen, behålla mediets temperatur samt att begränsa yttemperaturen på konstruktionen. 

Utöver detta ska isoleringen även vara kostnadseffektiv. Med rätt isolering transporters värme till 

rätt ställe vid rätt tidpunkt och med rätt temperatur. 
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Alla värmeförluster genom ett tappvarmvattenrör innebär energiförluster. Med rätt isolering kan 

dessa begränsas.  

Den andel av värme som transporteras genom en konstruktion beror på temperaturskillnaden över 

konstruktionen, omslutningsarean, värmekonduktiviteten hos materialen, materialtjockleken, 

värmeövergångskoefficienten på insidan och på utsidan samt temperaturen på konstruktionens yta 

och omgivande ytor. Av dessa faktorer är det först och främst tjockleken och värmekonduktiviteten 

som konstruktionsmässigt är påverkbara. De övriga är antingen inte direkt påverkbara eller i vissa fall 

försumbara. 

När man väljer isolering måste hänsyn tas till ledningarnas längd och placering. Långa ledningar 

kräver tjockare isolering eftersom temperaturen sjunker mer. Ledningar placerade i blåsig miljö eller 

utomhus kräver tjockare isolering eftersom yttemperaturen på utsidan är lägre och 

värmeövergångstalet högre. 

För att uppnå maximal energibesparing samisoleras distributionsledning för tappvarmvatten och 

returledningen för tappvarmvattencirkulation, på detta sätt minskar värmeförluster med 40 % 

jämfört med separat isolering. 

Värmeinstallationer skall utformas så att så mycket som möjligt av värmeavgivningen från 

installationen nyttiggörs i de utrymmen som skall värmas.  

Vid bestämning av isolertjocklek används tabell nedan: 

Tabell 2 Serietabell för isolertjocklek i mm vid termisk isolering med mineralull på rörledningar (Källa: VVS AMA 98) 

 

För bedömning av de olika serierna för isolertjocklek: 

Tappvarmvatten, rörstråk och stammar serie 42-44  

VVC, rörstråk och stammar serie 42-43  

Värme, rörstråk serie 42-43  

Värme, stammar serie 40-43  

Värme, inbyggda stammar serie 40-42  

Fjärrvärme serie 43-44  
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Den ökande isolertjockleken för större rördimensioner, inom varje serie i tabell, är vald för att hålla 

värmeförlusten någorlunda konstant oberoende av rördimensionen. Isolertjockleken i tabellen är 

också anpassad till de dimensioner på rörskålar som finns på marknaden (Paroc). 

Viktigt att ha i åtanke är att en större isolertjocklek medför högre materialkostnad och att 

konstruktionen blir mer utrymmeskrävande vilket medför dyr monteringskostnad. 

För montering krävs ett visst utrymme inte enbart för isolering utan även för verktyg och annat som 

krävs vid montage. 

 

Figur 8 Utrymmesbehov kring isolerade rör (Källa: VVS AMA 98) 

Värmeövergångskoefficient är värmeflödestäthet vid en yta, vid stationärt tillstånd, dividerat med 

temperaturskillnaden mellan ytan och omgivningen. 

Värmekonduktivitet hos olika isolervaror varierar beroende på uppbyggnad, densitet och 

användningstemperatur. Värmekonduktivitet,   [    ], är den värmemängd som vid stationära 

förhållanden per tid passerar vinkelrätt genom en kvadratmeter av ett material med 1 m tjocklek då 

te  eraturfallet geno   aterialet  r 1 K (1˚ ).52 

I figuren nedan redovisas medelvärden för värmekonduktivitet hos olika rörisolering. 

                                                             
52 AMA-nytt, 1/2005: VVS – El  
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Figur 9 Medelvärden för värmekonduktivitet hos vanligt förekommande rörisolering (Källa: VVS AMA 98) 

7.4.1 Vakuumisolering (VIP) 

 a uu isolering eller ” acuu  Insulation Panel” ( IP) har en  yc et bra   r eisoleringsf r åga 

som uppgår till ca 5 till 10 gånger högre jämfört med standardförekommande isolering av mineralull 

med samma tjocklek. 

VIP-isolering består av ett öppet finporöst material med så pass hög hållfasthet för att stå emot ett 

atmosfärstryck. Runt materialet finns ett lufttätt hölje, oftast av metallfolie eller plåt. Innan detta 

lufttäta hölje sluts, töms det finporösa materialet på luft och skapar ett atmosfärstryck som är ner till 

1/100 av det normala. Det extremt finporösa materialet har tillräckligt god isoleringsförmåga redan i 

normalt atmosfärstryck och ökar snabbt med sjunkande tryck, vid atmosfärstryck av några 100 Pa har 

värmetransmissionen i luften helt upphört. Materialet har utvecklats så pass mycket att undertrycket 

i isoleringsmaterialet inte jämnas ut med tiden under en lång period. Idag är livslängden ungefär 30 

till 50 år, då förmågan att behålla undertrycket (vakuum) inuti materialet är styrande för 

isolerförmågan.  

För vakuumisoleringen är värmeledningsförmågan cirka 0,005 W/mK. På grund av tryckskillnaden 

mellan isoleringsmaterialets kärna och den omgivande miljön så diffunderas både luft och fukt 

igenom det omslutande materialet i olika hög grad beroende på skalets tillverkningssätt och 

material.53  

7.5 Projektbeskrivning 
Projektet i Linaberg används som underlag vid beräkning av VVC-förluster. Projektet uppförs i 

Mariehäll som nybyggnation. Här följer en kort teknisk beskrivning gällande rör. Den tekniska 

beskrivningen ansluter till AMA Installation 98.  

Fyra bostadshus med uthyrningslokaler ska byggas, i beräkningen hänvisas endast till hus 1. Huset 

har åtta våningar, varav ett vindsplan, och en källare i plan 1. Det finns 23 lägenheter, varav 3 på plan 

                                                             
53

 Clase M, 2010: Inventering och utvärdering av högpresterande isolering 
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2 (entréplan), 4 på plan 3 t.o.m. 6 och 2 lägenheter var på plan 7 samt 8. Plan 9 är vindsvåning. 

Samtliga våningshöjder är tre meter (se bilagor). 

Installationerna skall utföras i den utsträckning och med den omfattning som krävs för att erhålla 

kompletta, funktionsdugliga och driftsfärdiga anläggningar enligt föreliggande beskrivningar, 

myndigheternas krav och rekommendationer. AMA 98, med tillhörande råd och anvisningar i 

tillämpliga delar, skall utgöra minimum för standard och kvalitet. 

Dimensionerande förutsättningar: 

Dimensionerande utomhustemperatur (DUT) -18°C. 

Dimensionerande rumstemperatur 21°C 

För tappvarmvatten gäller: 

Te  eratur ra , ta   ar  atten 55˚  ( id ta  st lle) 

Väntetid tappvarmvatten max 10 sek. 

För tillämpning av termisk isolering med rörskålar av mineralull på rörledningar används serie 43 för 

både tappvarmvatten och tappvarmvattencirkulation. 

7.6 Värmetransport 
Värmetransport sker på tre olika sätt, genom värmestrålning, värmeledning och värmekonvektion. 

7.6.1 Stationär konvektion genom cylindriska rör 

Vid konvektion sker värmetransport genom omblandning av medieelement strömmande inom en gas 

eller en vätska. Vid värmeövergången mellan en fast yta och ett rörligt medium, exempelvis luft, 

erhålls ett temperaturförlopp enligt figur 10. Närmast väggen finns ett temperaturgränsskikt som i 

vissa fall avseenden är likartat med hastighetsgränsskiktet. Närmast väggen sker värmetransporten 

genom ledning. 

 

Figur 10 Konvektion (Källa: Tillämpad termodynamik, 1999 – sid 368) 

För att beräkna värmeflödet genom konvektion vid väggen används följande formel: 

 ̇                                     [       ] 
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                    [     ] 

            [  ] 

                                              [ ] 

Värmeövergångstalet beror på olika storheter såsom ytans dimension och geometri, 

strömningsförhållanden omkring ytan samt ett antal ämneskonstanter för det strömmande mediet.  

Värmeövergångstalet (även kallat värmeövergångskoefficient) är den värmeflödestäthet vid en yta, 

vid stationärt tillstånd, dividerat med temperaturskillnaden mellan ytan och omgivningen. 

En uppfattning av storleksordningen av de värmeövergångstal som uppträder vid några olika 

tillämpningar finns i tabell 3. 

Tabell 3 Storleksordningen av värmeövergångstalet, h, vid olika förhållanden (Källa: Tillämpad termodynamik, 1999 – sid 
369) 

 

7.6.2 Stationär ledning genom cylindriska rör 

Eftersom varmvattencirkulationsledningen är ett rör med cirkulärt tvärsnitt, sker värmeledning 

genom en cylindrisk vägg. Då temperaturen faller med    grader genom tjockleken genom det tunna 

skiktet    blir värmeflödet  ̇ vid radien   följande: 

 ̇       
  

 
                     [       ] 

                     [    ] 

Turbulent rörströmning: d = 50-25 mm

vatten (0,5-5 m/s) 1500 - 20000 W/(m2K)

atmosfärsluft (1-10 m/s) 10 - 50

Laminär rörströmning: d = 50-10 mm

vatten 50 - 250

luft

Luftströmning förbi plattor

(1-10 m/s) 10 - 50

Egenkonvektion

vatten 200 - 1000

atmosfärsluft

Kondensation (film-)

vatten 5000 - 15000

köldmedier 1000 - 5000

Kokning

vatten 1000 - 40000

köldmedier 200 - 5000
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                                [ 
 ] 

                   [ ]  

                                                              [ ] 

 

Figur 11 Cylindrisk vägg (Källa: Tillämpad termodynamik, 1999 – sid 388) 

Vidare undersöks vilken medelarea,   , som ska användas. Om rörets längd är   gäller följande 

enligt Fouriers lag: 

 ̇     (       )  
  

  
 

Vid stationärt förlopp måste samma värmeflöde passera alla skikt med radier mellan den inre ytan 

(    ) och den yttre ytan (    ). Vid förutsättning att värmekonduktiviteten är konstant kan 

ekvationen enkelt integreras enligt följande: 

 ̇  ∫
  

 

  

  

          ∫   

  

  

 

Varav: 

 ̇    (
  
  
)          (     ) 

Eller: 



43 
 

 ̇    
     

  (
  
  
)
 (     )                      [       ] 

Eftersom    är temperaturdifferensen mellan rörväggens ytter- och inneryta, dvs.    (     ), 

innebär detta att 
  

 
 
     

  (
  
  
)

. 

Med hänsyn till att väggtjockleken,  , kan skrivas som   (     ) blir arean: 

   
    (     )   

  (
  
  
)

              [       ] 

Som resultat fås att som medelarea,   , används det logaritmiska medelvärdet mellan den yttre och 

den inre arean av röret (se figur 11).  

7.6.3 Värmetransport genom cylindrisk vägg 

För att beräkna värmetransport,  ̇, summeras värmetransport för konvektion och ledning: 

 ̇   ̇         ̇           

Eftersom, vid beräkning av värmetransport: 

 ̇                       [       ] 

Vilket innebär att:  

 ̇         ̇                  

Vidare: 

      
  
 
     

där 

                      [     ] 

        [  ] 

Vidare ska undersökas värmegenomgångstalet och area. 

Eftersom rör är cylindriska är areorna inte lika på väggens båda sidor eller i väggens olika skikt. 

Däremot är vid stationära förhållanden värmeflödet lika varav: 

 

   
 

 

     
 ∑

 

    

 

 

 
 

     
             [       ] 

Figur 12 visar ett isolerat VVC-rör. Om man studerar figuren kan man se att arean,   , och 

värmeövergångstalet,   , gäller för insida rör, medan arean,   , och värmeövergångstalet,   , gäller 
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för utsida isolering. Arean,   , är en medelarea (streckat område) för värmeledningen som har en 

viss värmekonduktivitet,   . 

 

Figur 12 Isolerat rör (Källa: Tillämpad termodynamik, 1999 – sid 388) 

7.6.4 Specifik energianvändning för ett cylindriskt rör 

Energianvändning blir: 

         ̇                    [       ] 

Där                

För att beräkna den specifika energianvändningen används formeln: 

 

       
         

       

     
              [       ] 

Där                                                         

7.7 Beräkning 
För att utföra beräkningen behövs kännedom om rörlängder i byggnaden. Här beräknas de 

horisontella längderna, LH, och de vertikala längderna, LV, för varje rördimension för sig. Alla längder, 

LH och LV, summeras för varje dimension. De horisontella rörlängderna för VVC-kretsen finns belägna 

i plan 1 (källarplan), plan 2 (entréplan) och plan 9 (vindsplan). De vertikala längderna går igenom hela 

byggnaden från plan 1 till plan 9. Bilagor i slutet av rapporten visar planlösning på alla plan (OBS! ej i 

skala). 

A1 h1

A2 h2

Am

r2 - r1 = isolertjocklek
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För VVC-kretsen i byggnaden finns sex olika rördimensioner, i tabell 2 finns isolertjocklek för varje 

rördimension och serie. VVC hör till serie 43. 

För beräkning av värmeförluster används ekvation 7.5 värmetransport genom cylindrisk vägg. 

Första steget i beräkningen är att lista alla rörradianer samt rörlängder för varje rördimension. 

Vidare beräknas värmegenomgångstal,  , och area,  . För detta tillämpas ekvation 7.6 

  

 

   
 

 

     
 ∑

 

    

 

 

 
 

     
 

Det finns en medelarea     med värmekonduktivitet    för kopparröret. Denna värmetransport 

bortses från då den är så pass liten att den är nästintill obetydlig. (Värmekonduktivitet för koppar,54 

      , då blir 
 

  
 
     

   
           ) 

Därför tillämpas ekvation: 

 

   
 

 

     
 

 

      
 

 

     
 

Värmeövergångstal för kopparröret,   , finns att hitta i tabell 3. I kopparröret strömmar vatten med 

turbulent strömning, det lägre värdet,            
  , väljs då vattenflödet i en VVC-krets är 

lågt och konstant. Val av värmeövergångstal,   , för isoleringen är inte lika enkelt då 

värmekonvektion sker från både kopparröret och, genom egenkonvektion, den termiska isoleringen. 

Därför väljs ett värmeövergångsmotstånd,    , från Bilaga A. Beräkning av U-värde enligt standard,55 

    
 

  
           . Värmekonduktiviteten,   , för medelarean,    , väljs ur figur 8. Då 

driftste  eraturen  r 55˚  blir   r ekonduktiviteten för en traditionell rörskål,              . 

Area,   , är den inre arean för kopparröret, medan area,   , är den yttre arean för den termiska 

isoleringen. Medelarean,    , beräknas enligt ekvation 7.4 

Varav: 
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Vidare tillämpas ekvation 7.5 

 ̇          

Där               

                                                             
54 Arvidsson A, 2001: Termisk Analys 

55
 http://www.swedisol.se/sw887.asp  

http://www.swedisol.se/sw887.asp
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Figur 13 visar en sammanställning av energiförluster för alla längder för respektive rördimension för 

de vertikala längderna, Lv, samt de horisontella längderna, LH. Den specifika energianvändningen för 

VVC-förluster är        
        

             . 

 

Figur 13 Specifik energianvändning för VVC - standard isolering (Anita Gasal, 2011) 

VVC Rördiameter (m) φ15 φ16 φ  φ 5 φ  φ5 

r1 0,0075 0,008 0,01 0,0125 0,02 0,025

Isolertjoklek (m) 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06

r2 0,0475 0,048 0,05 0,0725 0,08 0,085

LV 0 84 0 0 0 0

LH 4,38 30,135 10,365 14,167 12,74 0,625

ΔT=t1-t2 t1 t2 ΔT

55 21 34

λ 0,037

h1 1500

1/h2 0,13

Atemp 2350

A1 0,2064026 1,51475 0,651252 1,112674 1,600956 0,098175

A2 1,3072167 9,088502 3,256261 6,453507 6,403822 0,333794

Am 0,59638 4,226991 1,618583 3,038262 3,464536 0,192535

1/h1 0,0006667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 1,0810811 1,081081 1,081081 1,621622 1,621622 1,621622

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 1,2272787 0,173845 0,460073 0,173412 0,154997 2,811536

Q=U*A*dt 41,727474 5,910746 15,64249 5,896012 5,269904 95,59224 170,0389

Qenergi=Q*tid 365,53268 51,77813 137,0282 51,64907 46,16436 837,388 1489,54

Q=Qenergi/Atemp 0,1555458 0,022033 0,05831 0,021978 0,019644 0,356335 0,633847

A1 0 4,222301 0 0 0 0

A2 0 25,3338 0 0 0 0

Am 0 11,78255 0 0 0 0

1/h1 0,0006667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 1,0810811 1,081081 1,081081 1,621622 1,621622 1,621622

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0 0,062367 0 0 0 0

Q=U*A*dt 0 2,12048 0 0 0 0 2,12048

Qenergi=Q*tid 0 18,5754 0 0 0 0 18,5754

Q=Qenergi/Atemp 0 0,007904 0 0 0 0 0,007904

Summa: 0,641751
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Vidare görs en jämförelse med värmeförluster för varmvatten. Figur 14 visar en likadan 

sammanställning för energiförluster via tappvarmvattenrör. Här skiljer sig vissa rördimensioner samt 

rörlängder. 

 

Figur 14 Specifik energianvändning för VV - standard isolering (Anita Gasal, 2011) 

VV Rördiameter (m) φ15 φ 5 φ3 φ  φ63 φ75

r1 0,0075 0,0125 0,016 0,02 0,0315 0,0375

Isolertjoklek (m) 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06

r2 0,0475 0,0525 0,056 0,08 0,0915 0,0975

LV 0 36 48 0 0 0

LH 4,38 3 36,95 14,167 12,74 0,625

ΔT=t1-t2 t1 t2 ΔT

55 21 34

λ 0,037

h1 1500

1/h2 0,13

Atemp 2350

A1 0,206403 0,235619 3,714619 1,780278 2,521505 0,147262

A2 1,307217 0,989602 13,00117 7,121111 7,324372 0,382882

Am 0,59638 0,525392 7,412853 3,852597 4,504019 0,24659

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 1,081081 1,081081 1,081081 1,621622 1,621622 1,621622

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 1,227279 1,435138 0,103023 0,139385 0,1211 2,223466

Q=U*A*dt 41,72747 48,79471 3,502799 4,739082 4,117387 75,59785 178,4793

Qenergi=Q*tid 365,5327 427,4416 30,68452 41,51436 36,06831 662,2371 1563,479

Q=Qenergi/Atemp 0,155546 0,18189 0,013057 0,017666 0,015348 0,281803 0,66531

A1 0 2,827433 4,825486 0 0 0

A2 0 11,87522 16,8892 0 0 0

Am 0 6,304707 9,629687 0 0 0

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 1,081081 1,081081 1,081081 1,621622 1,621622 1,621622

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0 0,119595 0,079307 0 0 0

Q=U*A*dt 0 4,066226 2,696425 0 0 0 6,762651

Qenergi=Q*tid 0 35,62014 23,62069 0 0 0 59,24082

Q=Qenergi/Atemp 0 0,015158 0,010051 0 0 0 0,025209

Summa: 0,690519
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Vidare har beräkningen gått tillväga att beräkna bästa möjliga utfall. I det första typfallet beräknades 

den specifika energiprestanda på samma sätt men med en ökad isolertjocklek. Värmeövergångstal 

samt värmekonduktivitet är desamma, endast en skillnad i isolertjocklek råder. Resultat finns 

sammanställt i figur 15. 

 

Figur 15 Specifik energianvändning för VVC - tjockare isolering (Anita Gasal, 2011) 

VVC Rördiameter (m) φ15 φ16 φ  φ 5 φ  φ5 

r1 0,0075 0,008 0,01 0,0125 0,02 0,025

Isolertjoklek (m) 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08

r2 0,0675 0,068 0,07 0,0925 0,1 0,105

LV 0 84 0 0 0 0

LH 4,38 30,135 10,365 14,167 12,74 0,625

ΔT=t1-t2 t1 t2 ΔT

55 21 34

λ 0,037

h1 1500

1/h2 0,13

Atemp 2350

A1 0,206403 1,51475 0,651252 1,112674 1,600956 0,098175

A2 1,857624 12,87538 4,558765 8,233784 8,004778 0,412334

Am 0,751503 5,30854 2,008064 3,557923 3,978919 0,218913

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 1,621622 1,621622 1,621622 2,162162 2,162162 2,162162

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0,684799 0,097245 0,259781 0,114104 0,103683 1,897551

Q=U*A*dt 23,28317 3,306347 8,832558 3,879534 3,525232 64,51672 107,3436

Qenergi=Q*tid 203,9606 28,9636 77,37321 33,98472 30,88103 565,1664 940,3296

Q=Qenergi/Atemp 0,086792 0,012325 0,032925 0,014462 0,013141 0,240496 0,40014

A1 0 4,222301 0 0 0 0

A2 0 35,88955 0 0 0 0

Am 0 14,79732 0 0 0 0

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 1,621622 1,621622 1,621622 2,162162 2,162162 2,162162

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0 0,034887 0 0 0 0

Q=U*A*dt 0 1,186152 0 0 0 0 1,186152

Qenergi=Q*tid 0 10,39069 0 0 0 0 10,39069

Q=Qenergi/Atemp 0 0,004422 0 0 0 0 0,004422

Summa: 0,404562
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Resultat visar på att en tjockare isolering ger en energiförbrukning på        
        

              , 

vilket är alltså ca               mindre än med standard tjocklek på isolering. Samma sak gäller 

för värmeförlusterna för varmvatten då tjockare isolering medför en besparing på              . 

(Se figur 16). 
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Figur 16 Specifik energianvändning för VV - tjockare isolering (Anita Gasal, 2011) 

Vidare testas att använda en annan isolering än den traditionella som finns på marknaden. 

Vakuumisolering, VIP, har en bättre värmeledningsförmåga än den traditionella isoleringen med en 

värmekonduktivitet på             . Läs mer om vakuumisolering i kapitel 7.4.1. Att använda 

samma tjocklek som den standard tjocklek för traditionell isolering bidrar till en besparing på 

VV Rördiameter (m) φ15 φ 5 φ3 φ  φ63 φ75

r1 0,0075 0,0125 0,016 0,02 0,0315 0,0375

Isolertjoklek (m) 0,06 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08

r2 0,0675 0,0725 0,076 0,1 0,1115 0,1175

LV 0 36 48 0 0 0

LH 4,38 3 36,95 14,167 12,74 0,625

ΔT=t1-t2 t1 t2 ΔT

55 21 34

λ 0,037

h1 1500

1/h2 0,13

Atemp 2350

A1 0,206403 0,235619 3,714619 1,780278 2,521505 0,147262

A2 1,857624 1,366593 17,64444 8,901389 8,925328 0,461421

Am 0,751503 0,643382 8,940006 4,424595 5,066167 0,275072

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 1,621622 1,621622 1,621622 2,162162 2,162162 2,162162

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0,684799 0,81891 0,059547 0,09324 0,082537 1,527105

Q=U*A*dt 23,28317 27,84294 2,024586 3,170146 2,806242 51,92158 111,0487

Qenergi=Q*tid 203,9606 243,9041 17,73537 27,77048 24,58268 454,833 972,7862

Q=Qenergi/Atemp 0,086792 0,103789 0,007547 0,011817 0,010461 0,193546 0,413952

A1 0 2,827433 4,825486 0 0 0

A2 0 16,39911 22,92106 0 0 0

Am 0 7,720579 11,61354 0 0 0

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 1,621622 1,621622 1,621622 2,162162 2,162162 2,162162

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0 0,068242 0,045839 0 0 0

Q=U*A*dt 0 2,320245 1,558509 0 0 0 3,878754

Qenergi=Q*tid 0 20,32534 13,65254 0 0 0 33,97788

Q=Qenergi/Atemp 0 0,008649 0,00581 0 0 0 0,014459

Summa: 0,42841
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              för varmvattencirkulation och               för varmvatten. (Se figur 17 

respektive 18). 

 

Figur 17 Specifik energianvändning för VVC - VIP isolering (Anita Gasal, 2011) 

VVC Rördiameter (m) φ15 φ16 φ  φ 5 φ  φ5 

r1 0,0075 0,008 0,01 0,0125 0,02 0,025

Isolertjoklek (m) 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06

r2 0,0475 0,048 0,05 0,0725 0,08 0,085

LV 0 84 0 0 0 0

LH 4,38 30,135 10,365 14,167 12,74 0,625

ΔT=t1-t2 t1 t2 ΔT

55 21 34

λ 0,005

h1 1500

1/h2 0,13

Atemp 2350

A1 0,206403 1,51475 0,651252 1,112674 1,600956 0,098175

A2 1,307217 9,088502 3,256261 6,453507 6,403822 0,333794

Am 0,59638 4,226991 1,618583 3,038262 3,464536 0,192535

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 8 8 8 12 12 12

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0,202383 0,028573 0,074781 0,02681 0,02358 0,424831

Q=U*A*dt 6,881037 0,971472 2,542548 0,911556 0,801736 14,44425 26,5526

Qenergi=Q*tid 60,27789 8,510092 22,27272 7,985234 7,023204 126,5317 232,6008

Q=Qenergi/Atemp 0,02565 0,003621 0,009478 0,003398 0,002989 0,053843 0,098979

A1 0 4,222301 0 0 0 0

A2 0 25,3338 0 0 0 0

Am 0 11,78255 0 0 0 0

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 8 8 8 12 12 12

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0 0,01025 0 0 0 0

Q=U*A*dt 0 0,348515 0 0 0 0 0,348515

Qenergi=Q*tid 0 3,052996 0 0 0 0 3,052996

Q=Qenergi/Atemp 0 0,001299 0 0 0 0 0,001299

Summa: 0,100278
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Figur 18 Specifik energianvändning för VV - VIP isolering (Anita Gasal, 2011) 

Eftersom vakuumisolering har en bättre värmeledningsförmåga kan mindre tjocklek på isolering 

användas för att nyttja minde utrymme. För att ytterligare testa vakuumisoleringen drar vi ned på 

tjockleken till 10 mm isolering för rördimensionen under 20 mm och 20 mm isolering för 

rördimensioner över 20 mm. 

VV Rördiameter (m) φ15 φ 5 φ3 φ  φ63 φ75

r1 0,0075 0,0125 0,016 0,02 0,0315 0,0375

Isolertjoklek (m) 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,06

r2 0,0475 0,0525 0,056 0,08 0,0915 0,0975

LV 0 36 48 0 0 0

LH 4,38 3 36,95 14,167 12,74 0,625

ΔT=t1-t2 t1 t2 ΔT

55 21 34

λ 0,005

h1 1500

1/h2 0,13

Atemp 2350

A1 0,206403 0,235619 3,714619 1,780278 2,521505 0,147262

A2 1,307217 0,989602 13,00117 7,121111 7,324372 0,382882

Am 0,59638 0,525392 7,412853 3,852597 4,504019 0,24659

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 8 8 8 12 12 12

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0,202383 0,230843 0,016395 0,021205 0,018181 0,332342

Q=U*A*dt 6,881037 7,848672 0,557419 0,720979 0,618159 11,29962 27,92588

Qenergi=Q*tid 60,27789 68,75437 4,882987 6,315777 5,415068 98,98465 244,6307

Q=Qenergi/Atemp 0,02565 0,029257 0,002078 0,002688 0,002304 0,042121 0,104098

A1 0 2,827433 4,825486 0 0 0

A2 0 11,87522 16,8892 0 0 0

Am 0 6,304707 9,629687 0 0 0

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 8 8 8 12 12 12

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0 0,019237 0,01262 0 0 0

Q=U*A*dt 0 0,654056 0,429096 0 0 0 1,083152

Qenergi=Q*tid 0 5,729531 3,758883 0 0 0 9,488413

Q=Qenergi/Atemp 0 0,002438 0,0016 0 0 0 0,004038

Summa: 0,108136
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Figur 19 Specifik energianvändning för VVC - VIP isolering med mindre tjocklek (Anita Gasal, 2011) 

VVC Rördiameter (m) φ15 φ16 φ  φ 5 φ  φ5 

r1 0,0075 0,008 0,01 0,0125 0,02 0,025

Isolertjoklek (m) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

r2 0,0175 0,018 0,02 0,0325 0,04 0,045

LV 0 84 0 0 0 0

LH 4,38 30,135 10,365 14,167 12,74 0,625

ΔT=t1-t2 t1 t2 ΔT

55 21 34

λ 0,005

h1 1500

1/h2 0,13

Atemp 2350

A1 0,206403 1,51475 0,651252 1,112674 1,600956 0,098175

A2 0,481606 3,408188 1,302504 2,892951 3,201911 0,176715

Am 0,324801 2,334896 0,939558 1,863167 2,309691 0,13362

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 2 2 2 4 4 4

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 1,403806 0,195547 0,488072 0,127722 0,103562 1,793668

Q=U*A*dt 47,7294 6,648589 16,59446 4,342553 3,521098 60,98472 139,8208

Qenergi=Q*tid 418,1096 58,24164 145,3675 38,04077 30,84482 534,2261 1224,83

Q=Qenergi/Atemp 0,177919 0,024784 0,061859 0,016188 0,013125 0,22733 0,521204

A1 0 4,222301 0 0 0 0

A2 0 9,500176 0 0 0 0

Am 0 6,508422 0 0 0 0

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 2 2 2 4 4 4

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0 0,070152 0 0 0 0

Q=U*A*dt 0 2,385181 0 0 0 0 2,385181

Qenergi=Q*tid 0 20,89419 0 0 0 0 20,89419

Q=Qenergi/Atemp 0 0,008891 0 0 0 0 0,008891

Summa: 0,530096
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Figur 20 Specifik energianvändning för VV - VIP isolering med mindre tjocklek (Anita Gasal, 2011) 

Resultat visar att VIP-isolering med en tjocklek fyra gånger mindre än vid standard tjocklek för 

standard isolering ger en besparing på               för varmvattencirkulation och lika mycket så 

för varmvatten.  

VV Rördiameter (m) φ15 φ 5 φ3 φ  φ63 φ75

r1 0,0075 0,0125 0,016 0,02 0,0315 0,0375

Isolertjoklek (m) 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02

r2 0,0175 0,0225 0,026 0,04 0,0515 0,0575

LV 0 36 48 0 0 0

LH 4,38 3 36,95 14,167 12,74 0,625

ΔT=t1-t2 t1 t2 ΔT

55 21 34

λ 0,005

h1 1500

1/h2 0,13

Atemp 2350

A1 0,206403 0,235619 3,714619 1,780278 2,521505 0,147262

A2 0,481606 0,424115 6,036256 3,560555 4,122461 0,225802

Am 0,324801 0,320687 4,781874 2,568398 3,256661 0,183743

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 2 2 2 4 4 4

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 1,403806 1,435408 0,09661 0,09313 0,073723 1,308174

Q=U*A*dt 47,7294 48,80387 3,284727 3,166428 2,50659 44,47792 149,9689

Qenergi=Q*tid 418,1096 427,5219 28,77421 27,73791 21,95773 389,6266 1313,728

Q=Qenergi/Atemp 0,177919 0,181924 0,012244 0,011803 0,009344 0,165799 0,559033

A1 0 2,827433 4,825486 0 0 0

A2 0 5,08938 7,841415 0 0 0

Am 0 3,848244 6,211906 0 0 0

1/h1 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667 0,000667

1/h2 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

dx/λ 2 2 2 4 4 4

U*A=(1/h1A1+dx/kAm+1/h2A2) 0 0,119617 0,074369 0 0 0

Q=U*A*dt 0 4,066989 2,528555 0 0 0 6,595544

Qenergi=Q*tid 0 35,62682 22,15014 0 0 0 57,77697

Q=Qenergi/Atemp 0 0,01516 0,009426 0 0 0 0,024586

Summa: 0,583619
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8 Slutsatser 
Under arbetets gång har information tagits fram gällande energianvändning i flerbostadshus och vad 

som påverkar denna. Intressant är att det finns många faktorer som bör tas hänsyn till vid 

projektering och beräkning av specifik energianvändning. Uppmätt energiprestanda stämmer inte 

överens med den beräknade, men detta kan undvikas till en viss del om problemen uppmärksammas.  

Energibalans uppnås då en byggnads förluster väger upp mot dess tillskott. Som tillskott räknas 

värme till uppvärmningssystem samt tappvarmvatten, solenergi, personvärme, som beror på hur 

många personer som vistas, hur länge och deras aktivitet, el till apparater och belysning och dess 

värmetillskott samt värmeåtervinning på ventilationssystem. Förluster sker genom byggnadens 

klimatskal och dessa är ventilationsförluster, transmissionsförluster, luftläckage, avloppsförluster och 

överskottsvärme. 

Att spara energi är mest effektivt redan innan byggnaden utförs och detta görs med noga utförda 

beräkningar. Därför är det av stor vikt att veta vilken indata som ska användas för en viss byggnad. 

Hänsyn måste tas till alla omständigheter.  

Idag däremot är många byggnader redan uppförda och förbrukar mycket mer energi än nödvändigt, 

trots att vissa åtgärder går att utföra.  

Möjlighet att minska energiförbrukning i byggnader kan delas i in tre kategorier: 

 Byggnadstekniska åtgärder 

 Installationstekniska åtgärder 

 Beteendemässiga åtgärder 

Med byggnadstekniska åtgärder menas de åtgärder som kan tillämpas byggnaden som exempelvis 

tilläggsisolering eller merisolering av vindsbjälklag, tätning av fönster och ytterdörrar, och allmänt allt 

för att täta klimatskalet. Med installationstekniska åtgärder menas effektivisering av 

värmeproduktionen och värmedistributionen i byggnaden, reglering av uppvärmningssystemet, 

drifttidsstyrning, justering och tidsstyrning av luftflöden, användning av värmeåtervinning på 

ventilationssystem samt tätning av ventilationskanaler. De beteendemässiga åtgärderna är dock de 

svåraste. Brukarbeteenden påverkar energianvändningen som mest då dessa är svårast att 

uppskatta. Hur mycket el använder brukarna och vilka sorts apparater tillämpas? Det är frågor som 

inte går att besvara då det helt skiljer sig från varje bostad. Ett sätt som brukare kan tillämpa för att 

spara på energi är sänkning av inomhustemperaturen och varmvattenbesparing. 

Vid beräkning av energianvändning används ofta schablonvärden, vilket är ett problem då dessa inte 

alltid kan tillämpas för just den byggnad som beräkningen görs för. För att undersöka om 

schablonvärden är att tillämpa görs en beräkning på de värmeförluster som uppstår vid användning 

av varmvattencirkulation på tappvarmvatten. Energianvändningen för tappvarmvatten är svåra att 

förutse då denna beror på brukarnas beteendevanor. Varmvattencirkulation är till för att varmt 

vatten ska vara tillgängligt på alla tappställen i hela byggnaden utan allför lång väntetid. I 

varmvattencirkulationsledningen cirkulerar varmvatten med låg och konstant hastighet hela året om. 

Från denna är då förlusterna konstanta, men om hänsyn tas till detta kan med rätt isolering 

värmeförlusterna minskas. En beräkning har gjorts på hur mycket värmeförluster en 

varmvattencirkulationsledning i en byggnad kan ha. Vidare har beräkningen gjorts för flera typfall då 
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isolering varierar. En jämförelse med värmeförluster för varmvatten i samma vattenkrets har gjorts. 

Resultatet visar att värmeförluster från varmvattencirkulation är nästan lika stora som 

värmeförlusterna för varmvattenledningar. Däremot kan dessa sänkas med bättre isolering. Om 

termisk isolering som idag används på rörledningar skulle bytas ut mot en vakuumisolering, vilken 

har betydligt bättre värmeisoleringsförmåga, skulle värmeförlusterna kunna minskas med 20 % och 

dessutom tjockleken på isoleringen. Vilket skulle innebära att installation för rörledningar skulle 

kunna utföras mer smidigt. Om samma tjocklek på vakuumisoleringen tillämpas som på den idag 

standard isoleringen för respektive rördimension skulle värmeförlusterna kunna minskas med hela 85 

%. I fallet i Linaberg är installationerna för rörledningar välplanerade och utförda att rörlängderna 

inte är alldeles för långa, detta har medfört att värmeförlusterna inte är så pass stora. 
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Figur 21 Plan 1 (källarplan) 
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Figur 22 Plan 2 
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Figur 24 Plan 4 

 

Figur 25 Plan 5 
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Figur 26 Plan 6 

 

Figur 27 Plan 7 
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Figur 29 Plan 9 

 


