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SAMMANFATTNING 
 
Idag står bostads- och servicesektorn för närmare 40 % av Sveriges totala slutliga 
energianvändning. Flerbostadshus utgör ca 30 % av den energianvändningen. Därför är det 
viktigt att lokalisera energiparametrar och redovisa dess betydelse för energianvändningen. 
Samtidigt bör relationen mellan energianvändning och inomhusklimat analyseras, så att inte 
förändringar i energin medför till försämringar för inomhusklimatet. Baserat på identifiering hos 
energisparpotentialen hos parametrar, parameterbeteende och parameterkänslighet för 
energianvändning har i studien ett antal parametrar undersökts för ett flerbostadshus. Även 
parametrarnas betydelse för det termiska klimatet har utifrån de parametrar som visat sig ha 
störst energisparpotential studerats. Studien är tänkt att komma till nytta för presentation av 
energisparpotentialer och beaktande hos indataparametrar vid energiberäkningar, samt öka 
förståelsen för hur termiska komforten påverkas av olika parametrar. En referensbyggnad har 
modellerats i programmet IDA ICE 4.5 och typisk spridningen för olika parametrar för 
byggnader från år 1970 till nutid har varierats och jämförts med ett referensfall. För det termiska 
klimatet har kriterier enligt certifieringsprogrammet Miljöbyggnad utnyttjats.  
Resultatet visar att ventilationssystem har stor energisparpotential. Vid en övergång från F-
system till FTX-system görs betydande energibesparing, samtidigt som det sker en förbättring av 
den termiska komforten. Inomhustemperaturen har visats sig vara den känsligaste parametern vid 
beräkning av energianvändning. För den termiska komforten är fönsters g-värde och 
inomhustemperatur viktiga parametrar att beakta. Resultatet av energi- och 
komfortsimuleringarna visar också på en tydlig korrelation mellan energianvändning och termisk 
komfort.    
 
Nyckelord: energisparpotential, termisk komfort, parameteranalys, IDA ICE, flerbostadshus 
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ABSTRACT 
 
Building stock consumes 40 % of total energy usage in Sweden, dwellings contribute almost 
30% of the proportion. With an interest on the parametric analysis and its corresponding energy 
saving potentials, the investigation on the sensitivity of selected building parameters in 
a typical Swedish slab house is performed in the study. Based on the identification to the 
behavior of target sensitive parameters, the upgrading potential of thermal comforts is 
comparably analyzed with respect to approach the optimization design of further retrofitting 
scenario and uncertainty guidelines. A slab house built after 1970 is selected as the represented 
case building with a detailed typology introduction. In the study, IDA ICE 4.5 is applied to 
perform both the energy simulation and thermal comfort estimation. Based on the local screening 
analysis and the setting of criterion system, the ranking of the target parameters is rated 
systematically. The study is meant to be useful for the presentation of energy saving potentials 
and consideration of input parameters on energy calculations, and increase understanding of how 
thermal comfort is affected by various parameters. 
The results show that accomplished with the transformation of F-system to FTX-system, the 
applicable ventilation system efficiency shows the largest energy saving potential and improved 
thermal comfort, and the indoor temperature shows the largest sensitivity to the total energy 
profile. Comparably, along with the indoor temperature, the performance of glazing system in 
terms of the g-value is recognized as the parameters with the highest consideration. Based on the 
sensitivity analysis, the correlation between the energy savings and thermal comfort upgrading is 
verified, which indicate the possibility of providing optimal design scenario 
for both architectural error guidelines and further building retrofitting.  
 
Keyword: energy saving potential, thermal comforts, sensitivity analysis, IDA ICE, multi-
dwelling apartment blocks 
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FÖRORD 
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NOMENKLATUR 

Kungliga Tekniska Högskolan 

En tredjedel av all Sveriges tekniska forskning och ingenjörsutbildningar på högskolenivå sker 
på KTH. Universitetet erbjuder utbildning och forskning inom ett stort område. Området 
omfattar det mesta inom naturvetenskap, teknik, arkitektur, industriell ekonomi och 
samhällsplanering. Vid KTH kan man studera till arkitekt, civilingenjör, högskoleingenjör, 
kandidat, magister, licentiat och doktor. Universitetet har cirka 14000 studenter, närmare 1700 
forskarstuderande och nästintill 4600 anställda. KTH befinner sig på Norra Djurgården i 
Stockholm i kulturmärkta byggnader. Organisationen grundades 1827 och har omfattande 
internationella forsknings- och utbildningsutbyten med universitet och högskolor världen över. 
Nationellt sett sammarbetar KTH med Stockholms Universitet och bedriver utbildning och 
forskning. Förutom verksamheten som bedrivs på Norra Djurgården, har KTH campus i Kista, 
Haninge, Flemingsberg och Södertälje.  [1] 

Avdelning för installations- och energisystem 

Avdelningen för Installations- och energisystem tillhör institutionen för Byggvetenskap på 
Kungliga Tekniska Högskolan. Avdelningen bedriver förutom undervisning också forskning 
inom fyra huvudområden. Ämnet installationsteknik beskriver samspelet mellan människan, 
byggnader, verksamheter och klimatet. Vid studier inom installationsteknik på KTH fokuserar 
man främst på inomhusklimatet. För att uppnå god inneklimat forskas det dagligen i ämnet. 
Forskningen har till syfte att utforma energieffektiva och funktionssäkra installationssystem. 
Forskningsarbetet strävar efter att utveckla beräkningsmetoder för flödessystem, uppgradering av 
byggnader som försörjs av direktverkande el, utforska brukarbeteende, utveckla 
brandsäkerhetssystem, minimera installationers påverkan på miljön, hitta nya metoder och 
system för att uppnå bättre inneklimat, utveckla spårgasteknik, hitta effektivare styr- och 
reglerteknik och mycket mer. [2]  

Jarl Magnusson AB 
Jarl Magnusson AB tillhör koncernen InstallationsVision AB och grundades 1955. Företaget har 
sedan dess arbetat med det mesta inom VVS- och energiområdet. Projektering, besiktningar, 
utredningar, förstudier och rådgivning är bara några få av företagets arbetsområden. 
Verksamheten har cirka 30 anställda och totalt cirka 80 medarbetare inom koncernen. [3]   

EQUA Simulation AB 
Det privatägda och svenska försäljnings- och tjänsteföretaget EQUA Simulation AB finns 
representerade i Sverige, Finland, Storbritannien, Tyskland och Schweiz. Företaget utvecklar, 
supportrar och undervisar ibland annat simuleringsprogrammet IDA ICE. EQUA grundades 
1995 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm. [4]     
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Terminologi 
 
Atemp – Den golvarea som byggnadens specifika energianvändning ska beräknas efter. Termen 
beskriver golvarea inom klimatskärmen där uppvärmning sker till mer än 10 °C. [5] 
 
Energiprestanda – Energi som utnyttjas för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 
fastighetsenergi. Enheten mäts i kWh/m2, år. [6] 
 
g-värde – Ett mått på den totala solenergitransmittansen genom fönstret, d.v.s. hur stor andel av 
värmen som når ett rum genom solinstrålning. Ju högre g-värde, desto mera solvärme passerar 
rutan och in i huset. [7] 
 
Miljöbyggnad – Miljöbyggnad är ett certifieringssystem baserat på svenska bygg- och 
myndighetsregler och svensk byggpraxis. [8]  
 
PDH – (Predicted Discomfort Hour) Beskriver totalt antal timmar en viss grupp av människor är 
otillfredsställda med termiska komforten i ett rum. [9]   
 
PMV – (Predicted Mean Vote) Ett index som indikerar värdet på människans termiska 
upplevelse av det omgivande klimatet. [10] 
 
PPD – (Predicted Precentage of Dissatisfied) Anger procentandel av människor i den 
omgivningen som skulle vara missnöjda med det termiska klimatet. [10] 
 
SFP – (Specific Fan Power) Specifik fläkteleffekt mäts i enheten kW/(m3/s). SFP är den eleffekt 
som krävs för fläktar att leverera givet luftflöde i en byggnad. Summan av eleffekten för 
samtliga fläktar dividerat med det största tilluftsflödet eller frånluftsflödet. [5] 
 
SP – (Science Partner) Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Institut för forskning och 
innovation. [11] 
 
Specifik energianvändning – Den energi som under ett normalår måste levereras till en byggnad 
dividerat med tempererad golvarea. Benämns också som köpt energi för uppvärmning, kyla, 
tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer. [5] 
 
ST-värde – Är den del av solenergin som direkt transmitteras genom fönstret. [12] 
 
Sveby – (Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader) Branschstandard för energi i 
byggnader. [13]   
 
Ψ-värde – Linjära läckflödeskoefficienten beskriver måttet på en linjär köldbryggas storlek per 
längdmeter av konstruktionen [W/mK]. [14] 
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1 INTRODUKTION 

Fokusen på hållbar utveckling inom byggbranschen ökar för varje dag. Bostads- och 
servicesektorn står idag för cirka 40 % av all Sveriges totala energianvändning, och kallas ibland 
för 40 % -sektorn [15]. Närmare 90 % av den energin utnyttjas inom bostäder, fritidshus och 
lokaler varav 32 % utnyttjas av svenska flerbostadshus. Hela 60 % av sektorns energi förbrukas 
under den operativa fasen till uppvärmning och varmvatten. [16] Energieffektivisering av 
flerbostadshusen skulle därmed leda till en tydlig minskning av energianvändningen inom 
sektorn. Många äldre flerbostadshus är i behov av upprustning och energieffektivisering, därför 
är det viktigt att lokalisera energisparpotentialer hos dessa typer av byggnader.  
I sammanhanget blir det viktigt att kunna utföra energiberäkningar och uppmärksamma 
betydelsen av indataparametrar vid energisimuleringar. Men också förstå hur olika parametrar 
påverkar andra förhållandet än bara energi, t.ex. inomhusklimatet.  
VVS- och energikonsulterna Jarl Magnusson AB har utvecklat indatablad som inför 
energiberäkningar av bostäder delas ut till delaktiga parter för att på så vis insamla nödvändiga 
indataparametrar. Här har det varit av intresse för företaget att kunna redogöra för beställare 
vilka parametrar som är känsliga parametrarna vid energiberäkningar. Vidare har det legat i 
författarens intresse att undersöka hur parametrarna påverkar den termiska komforten.   
 

1.1 Bakgrund 
För att utföra tillräckligt noggranna energi- och inomhusklimatberäkningar krävs 
simuleringsprogram. Genom att beräkna en byggnads energiprestanda med simuleringsprogram 
sparas både tid och pengar. Företaget Jarl Magnusson använder bland annat programmet IDA 
ICE. Företaget har utvecklat indatamallar för bostäder som vid varje projekt utdelas till delaktiga 
parter för att insamla nödvändig indata till energiberäkningar. Den erhållna informationen 
bedöms emellanåt som osäker. Då krävs det att energikonsulten kan belysa hur osäkerheter hos 
olika parametrar kan påverka resultatet för energianvändningen. Detta har gjort att intresset för 
känsligheten och beteendet hos vissa parametrar blivit viktigare att känna till.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att energikonsulten ska kunna utföra sitt arbete krävs ett samspel med övriga parter i ett 
projekt. Vanliga uppgifter som energikonsulten efterfrågar i ett bostadsprojekt är bland annat 
följande:  
 
Från arkitekt:    U-värde för fönster och fönsterkarm 
    g-värde 

Arkitekt

Energiberäknings
program 

Beställare 

El-konsult 

Konstruktör 

Energikonsult Energiresultat 

Figur 1. Förfarande över datainsamling och energiberäkning. 
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    ST-värde 
    Tempererad area 
    Boarea 
    Utrustning (badkar, kyl, frys, diskmaskin osv.) 
 
Från beställare:  Antal personer och vistelsetider 
    Tappvarmvattenanvändning 
    Rumstemperatur (börvärden) 
    Verksamhet 
 
Från el-konsult:  Belysning och drifttider 
    Solceller, golvvärme eller andra särskilda utrustningar  
     
Från konstruktör:  U-värden på väggar, tak och golv 
    Köldbryggor 
    Täthet/läckage 
 
Från energikonsult:  Orientering av byggnaden 
    Värmesystem  
    Kylsystem 
    Ventilationssystem   
 
Nämnda faktorer är bara exempel på vad som krävs för en energisimulering, men är normalt sett 
efterfrågade.  
  

1.2 Problembeskrivning  
Problemet som många energikonsulter står inför är att redogöra för övriga parter i ett 
byggnadsprojekt hur viktigt eller oviktigt vissa indataparametrar är för en energiberäkning.  
Energikonsulten samlar indata från arkitekter, konstruktörer, el-konsulter och andra delaktiga 
parter i ett projekt för att kunna beräkna byggnadens prestanda. Viktiga delar i energikonsultens 
arbete är att presentera byggnadens energianvändning, inomhusmiljö och ibland också redovisa 
förslag till energisparåtgärder. [17]  
Problemställningen lyder; 
Vilka parametrar har stor energisparpotential för ett typiskt äldre flerbostadshus och hur påverkar 
parametrarna energianvändningen? Hur ser parametrarnas beteende ut och hur inverkar 
parametrarna på den termiska komforten utifrån energisimuleringarna? Finns det något tydligt 
samband mellan förbättrad energianvändning och termisk komfort? 
 

1.3 Syfte 
Syftet är att med hjälp av parameterstudie ta fram förhållandet mellan olika parametrar och 
energianvändningen för ett typiskt flerbostadshus. Det övergripande syftet är att presentera de 
parametrar som ur energisynpunkt har störst betydelse, samt att beskriva förhållandet mellan 
parametrarna, termiska klimatet och energianvändning.   
 

1.3.1 Mål 

Målet är att för ett typiskt flerbostadshus ta fram parametrar som har påtaglig energisparpotential 
utifrån några testade parameterar, och få en uppfattning av vilka parametrar som bör vid 
energiberäkning beaktas med större varsamhet samt försöka finna svar på om det föreligger 
någon korrelation mellan energianvändning och termisk komfort.  
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1.4 Avgränsning 
Arbetet avgränsas av att enbart ett flerbostadshus modelleras och simuleras. Vilket medför att 
resultatet inte utgör sanning för andra byggnadstyper. Parametrarna i studien behandlas enbart 
utifrån energianvändning och termiskt klimat. Simuleringar görs enbart i programvaran IDA 
ICE, och kommer inte att jämföras med andra simuleringsprogram.  I programmet utnyttjas 
klimatdata för Stockholmsområdet, vilket gör att resultatet av arbetet kanske inte utgör någon 
slutsats för flerbostadshus i andra orter. Orsakerna till eventuella förbättringar eller försämringar 
i fråga om energianvändning eller termiskt klimat överlåts till vidare studier. I rapporten 
redovisas enbart den specifika energianvändning, PPD och PDH. Modellen som uppförs i IDA är 
självklart fiktiv och kan aldrig exakt avspegla det verkliga objektet. Uppgifter om referenshuset 
utnyttjas i det mån underlag finns till hands hos företaget, vid avsaknad av uppgifter överlåts 
indata till programvarans förinställda värden, alternativt görs antaganden utifrån litteratur. 
Simuleringar görs enbart på standardnivå i IDA. Ekvationer och källkoder kommer inte att 
studeras, utan beräkningarna förlitas på programvaran. Simuleringarna som görs begränsas till 
årssimuleringar, men för PPD utförs även dagliga simuleringar. Även om vissa parametrar ur 
korrelationssynpunkt är viktiga att betrakta sker inga kontroller av synergieffekter mellan olika 
parametrar. Det innebär att inga parameterkombinationer utförs i denna studie. All data som inte 
benämns i rapporten behåller programvarans förinställda värden. Inga ekonomiska eller 
beteenderelaterade aspekter behandlas i studien.  
 

1.5 Metod 
En litteraturstudie genomförs för att öka kunskapen inom området 
energi och byggnadsteknisk statistik. Detta för att ta reda på 
parametrarnas spridning för flerbostadshus från år 1970 och fram 
till idag. Därefter modelleras ett representativt flerbostadshus från 
1970 i programmet IDA ICE som företaget Jarl Magnusson AB 
varit delaktig i vid ombyggnad. Byggnaden anses representera ett 
typiskt flerbostadshus i det svenska bostadsbeståndet. En 
parameterstudie utförs där utgångpunkten är flerbostadshuset som 
referens. Parametrar varieras var för sig medan övriga hålls låsta 
och resultatet jämförs sedan med referensfallet. Deras inverkan på 
energianvändningen presenteras i kWh/m2, år.  
För att på bästa sätt presentera förhållandet mellan energi och det 
termiska klimatet, samt för att redogöra för parametrarnas 
betydelse för termiska komforten utnyttjas 
Miljöbyggnadsprogrammets bedömningskriterier för befintliga 
byggnader. Parametrar som vid energisimulering visat sig ha stört 
energisparpotential studeras för det termiska klimatet. Betydelsen 
redogörs med i PPD och PDH.    
Utifrån bygghandlingar konstrueras en modell i simuleringsprogrammet. 
För att avgöra betydelsen av olika indata utförs för varje ny injustering 
en simulering där resultatet sparas och jämföras med referensfallet. 
Antalet simuleringar och intervallet för parametrarna kan variera. Ett 

försök till bästa och sämsta scenario kommer utifrån 
litteraturstudie att framställas, för att på så sätt framföra den 
totala energisparpotentialen för varje parameter, samt för att 
kunna presentera parameterbeteendet och känsligheten i fråga om energianvändning.         
  

Figur 2. Schema över 
undersökningens förfarande 

Ritningar + litteratur

Resumé över parametrarnas 
inflytande 

Resultat

Slutsats

Referensmodell

+/- Parameter

Simulering
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1.5.1 Objektet 

Allmänt: 
Fastighetstyp: Flerfamiljshus 
Ort: Stockholm, Rinkeby 
Kvartersnamn: Kv Kvarnseglet 5 
Antal våningar: 3 + källarplan, vindsvåning/fläktrum 
Höjder: Källarplan -1.4m, Plan1 +1.3m, Plan2 +4.0m, Plan3 +6.7m, Vind +9.4m. Fläktrum 
+9.4m.  
Antal lägenheter: 18 
Typ av lägenheter: 10 st 4 rk, 7 st 3rk, 1 st 2 rk.  
Övriga utrymmen: Undercentral, lägenhetsförråd, el-servicerum, städ, barnvagn/cykelrum, 
källare och fläktrum 
 

 
Figur 3. Flygbild över området. Foto från 

eniro.se 

 
 

 
Figur 4. Gatuvy över Vimmerbyplan 15 – 

19. [18]  

Objektet som utnyttjas som referensbyggnad att modellera är flerbostadshuset på Vimmerbyplan 
15-19 i Rinkeby. Fastigheten ägs och förvaltas av Svenska Bostäder. Huset är en del av 
miljonprogrammet och byggdes under 1970-talet. Kvarteret har fått vara med om en 
totalrenovering. Renoveringen är en del av det så kallade Vision Järva 2030, som är ett 
långsiktigt arbete för att förbättra levnadsstandarden i områdena kring Järvafältet. Järvalyftet 
som det också kallas inkluderar områdena Akalla, Husby, Kista, Rinkeby samt Tenta.      
Lamellhuset består av 3 våningar med 3 trappuppgångar och ett källarplan där undercentral, 
förråd, servicerum och utrymme för cyklar och barnvagnar existerar. Varje våningsplan 
innehåller 6 lägenheter. Lägenheterna varierar från 2 rk till 4 rk och varierar i storlek från 62 m2 
till 89 m2. Samtliga lägenheten har en balkong på den östra fasaden vilket också är byggnadens 
långsida. Byggnaden utnyttjas mest för att få en mer realistisk modell i fråga om klimatskal och 
geografisk disposition. Byggnadstekniska detaljer redovisas i bilaga 1.  
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2 PARAMETRAR  
 
Vid beräkning av energianvändning för en byggnad finns det oerhört många parametrar att 
beakta. På ett abstrakt sätt kan sägas att en byggnad erhåller lägre värmeförluster med minskande 
andel klimatskal. Detta innebär att en klotformig byggnad ur energisynpunkt är idealistiskt. I 
praktiken är en klotformig byggnad svår att konstruera, därför är kvadratiska och kubiska former 
mest gynnsamma i praktiken. Men vinsterna med formerna minskar redan från tre våningars höjd 
vilket ökar värdet av studier för andra svagare byggnadsenheter.       
 
En byggnads energianvändning är i praktiken främst beroende av följande: 

• Byggnadens klimatskal – yta, täthet och isoleringsförmåga 
• Detaljkonstruktioner – köldbryggor 
• Inomhustemperaturer  
• Brukarnas önskade inomhustemperatur och varmvattenanvändning.  
• Ökad mottaglighet för solvärme genom fönster. 
• Reglersystem och övervakning av reglersystements funktion. 
• Ventilationskvantitet och värmeåtervinning.  

[19] 
 
Teori och verklighet skiljer sig nästan alltid, men rapporter visar teoretiska 
besparingsmöjligheter och den så kallade pay-off tiden för några åtgärder. Tabell 1 visar några 
exempel.  
 

 Åtgärd Besparing 
[kWh/m2 Atemp, år] 

Payoff-tid 
[ca år] 

Fönster (1,2 till 1,0 W/(m
2
, K))  5 8 

Ytterväggar 45 påspik på insidan 4 14 
Ytterväggar  

Putsbärare ändras från 50 mm till 80 mm 
2 61 

Ytterväggar  
45 påspik + 80 mm putsbärare 

5 36 

Lufttäthet (0,8 till 0,5 l/(s, m
2
)  5 4 

Individuell mätning av varmvatten  3 35 
Belysningsstyrning  7 8 

Sänkt inomhustemperatur från 22°C till 
20°C.  

5 – 10  1 – 2 

Behovsstyrd ventilation 6 5 – 10  
F-system ersätts med FVP-system 30 - 35 4 – 6  
F-system ersätts med FTX-system 38 20 – 25  

Fungerande styr- och övervakningssystem 
med tillhörande rutiner. 

10 – 15  1 – 2  

Tabell 1. Energisparåtgärder. Teoretiska jämförelser. [20]  
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Samma rapport redovisar en uppskattning av inverkan från andra faktorer i tabell 2.  
 

Parameter Uppskattad inverkan på 
energianvändning 
[kWh/m2 Atemp, år] 

Ändring av inomhustemperatur en grad  4 – 6  

Vädring 6 

Köldbryggor 7 – 9  

Solinstrålning 10 – 12  

Komfortgolvvärme 10 

Uttorkning  10 – 15  

Tabell 2. Uppskattad inverkan av energianvändning för olika faktorer. [21] 

 
Det går inte bortse från att brukare och brukarbeteende har signifikant påverkan på en byggnads 
verkliga energianvändning. En studie visar att 54 % av variationen hos energianvändningen kan 
kopplas till byggnadskal och byggnadstekniska faktorer, och resterande 46 % till 
brukarbeteendet. [22] Ytterligare studier visar att den totala energiförbrukningen för ett 
bostadshus kan inte preciseras mer än  15 – 20 % om brukarvanor är okänt [23]. Faktum är att 
hela 50 % av den förutspådda energiförbrukningen kan relateras till brukarvanor [24]. Ett 
exempel på brukarrelaterad parameter är varmvattenanvändning. Parametern är ofta 
problematisk att hantera vid energiberäkningar. Användningen beror praktiskt taget på brukarens 
behov och vanor.  
Sveby rekommenderar ett schablonvärde på 25 kWh/m2,Atemp för flerbostadshus. 
Rekommendationen bygger enbart på mätningar av tappvarmvattenflöde. I energiberäkningar för 
en byggnad kan 20 % av varmvattenanvändningens energitillskott utnyttjas. Tillskottet anses 
bestå av förluster i beredare, ledningar och värmeavgivning vid spolning av varmvatten. [25] 
En annan viktig svårhanterlig men viktig beteenderelaterad indataparameter är vädring. 
Parametern varierar beroende på byggnadstyp, ventilationsform och vädringsvana. Vädring och 
andra parametrar kopplade till brukarbeteende behandlas inte i studien mer än att ett antagande 
måste göras för undersökning av den termiska komforten 
 
Nedan presenteras vilka parametrar som kommer att studeras närmre i denna studie.  
 
 Luftläckage (0,2 – 2,0 l/s, m2) 
 U-värde tak (0,08 – 0,55 W/m2 K)  
 U-värde grund (0,08 – 3,8 W/m2 K) 
 U-värde väggar (0,1 – 0,45 W/m2 K) 
 U-värde dörrar (0,9 – 2,0 W/m2 K) 
 U-värde fönster (0,7 – 2,9 W/m2 K) 
 U-värde karm (1 – 2,5 W/m2 K) 
 Karmandel (10 – 20 % av 

fönsterarea) 

 Fönsterandel (10 – 25 % av golvarean) 
 g-värde (0,35 – 0,78) 
 Inomhustemperatur (18 – 24 ) 
 Ventilationssystem (F- och FTX-system) 
 Temperaturverkningsgrad värmeväxlare 

(50 – 98 %) 
 Köldbryggor (enligt IDA ICE)  
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2.1 Luftläckage 
Luftläckage i byggnader uppstår då en byggnad är dåligt lufttätad. Med läckage menas 
oavsiktliga luftflöden över klimatskalet. Tryckskillnader på klimatskärmens utsida och insida gör 
att luft kan strömma igenom byggnaden. Otätheter i en byggnad leder till ökad 
energianvändning, fuktskador, försämrad termisk komfort, störningar i styrningen av 
ventilationssystemet och dålig luftkvalitet. Otätheter förekommer oftast vid anslutningar vid 
dörrar, golv, tak, fönster och vid genomförningar av kanaler samt skarvar. [26] 

 
Figur 5. Glipor för luftläckage i byggnader.  [27] 

Enligt Boverket ska en byggnads klimatskärm vara så pass tät att energikrav som ställs inte 
överskrids. Idag finns det inga kvantitativa krav vad gäller lufttäthet från Boverkets sida. Sedan 
juli 2006 anses lufttäthetskravet ingå i övriga krav vad gäller energihushållning. [5] Tidigare 
fanns kravet 0,8 l/s, m2 omslutande area vid 50Pa tryckskillnad.  
Trots det tidigare kravet är värden upp till 2,0 l/s, m2 inte ovanliga för flerbostadshus från 1970 
som SP mäter upp. [28] I april 2009 presenterades i konferensen Passivhus Norden en 
sammanställning av tryckmätningar utförda på 100 svenska bostäder. Figur 6 visar luftläckaget 
vid täthetsprovning vid 50Pa tryckskillnad över klimatskalet.   
 

 
Figur 6. Spridning för täthetsprovning för 100 svenska bostäder. [28] 
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Undersökningen visar en spridning mellan 0,11 – 2,5 l/s, m² för vanliga byggnader. För 
passivhus och byggnader som har högre krav på energianvändning är siffran som högst på 0,3 
l/s, m². Siffrorna representerar värden för nybyggda objekt, flerbostadhus, villor och skolor. 
Mätningarna är gjorda både på tunga och lätta konstruktioner. [26] Den sämsta tätheten som SP 
ofta mäter upp för byggnader från åren kring 1970 är 2,0 l/s, m². Den bästa siffran som ofta mäts 
är tio gånger bättre dvs. 0,2 l/s, m². [28]  
Hur mycket byggnaders otäthet påverkar energianvändningen beror också på hur vindsutsatta de 
är. Figur 7 visar exempel på hur energianvändningen kan variera för ett sex våningar högt 
flerbostadshus på grund av ökad ventilation beroende på hur byggnaden är exponerad.  
 

 
Figur 7. Energiförluster för flerbostadshus, två otäthetsgrader i stadsmiljö, och i öppet 

landskap. [28] 
 
Underlag för täthetprovning för objektet i studien saknas, vilket gör att Boverkets gamla 
täthetskrav på 0,8 l/s, m² utnyttjats för referensfallet. Luftläckagets betydelse undersöks genom 
att variera värdet mellan 0,2 – 2,0 l/s, m² extern ytterväggarea. För samtliga fall studeras 
parametern i statsmiljö vilket innebär att objektet befinner sig i skyddat läge för vind från 
omgivande bebyggelse. I programmet räknas parametern beroende på vind och tryckförhållanden 
vid byggnadens fasad i takhöjd.    
 

2.2 U-värden 
Värmegenomgångskoefficienten för en konstruktion definieras som förhållandet mellan 
värmeflödet genom en konstruktion och temperaturskillnaden mellan omgivande 
temperaturer på båda sidor. [14] Klimatskalets U-värde beror till största del på mängden 
isolering. I fallet för lågenergihus kan U-värdet på ytterväggar ligga runt 0,1 W/m2. Vad gäller 
vindsbjälklaget och markplattan bör motsvarande värden inte överstiga 0,1 W/m2 respektive 0,2 
W/m2. [29] 
 

2.2.1 Tak 

Figur 8 redovisar genomsnittligt U-värde för vindsbjälklag för flerbostadshus i det svenska 
bostadsbeståndet från 1960 – 2005. Genomsnittliga U-värdet för flerbostadshusen är drygt 0,23 
W/m2 K.   
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Figur 8. Genomsnittliga U-värden hos horisontella vindsbjälklag i flerbostadshus i fem 

åldersklasser. [30] 

För parameterstudien varieras isoleringen från 50 mm till 400 mm. Det resulterar i ett varierande 
U-värdet mellan 0,55 – 0,08 W/m2 K, då takbjälklaget består av enbart betong och isolering. Det 
övre värdet motsvarar ett dåligt isolerat vindsbjälklag från 60- eller 70-talets flerbostadshus. [31] 
Dessutom stämmer isoleringmängden med ursprungsisoleringen för referensbyggnaden. Det 
undre värdet motsvarar ett U-värde för vindsbjälklag i lågenergihus, eller i vissa fall passivhus. 
[32] Mängden isolering motsvarar också det som återfinns i referensobjektet idag efter 
renovering.  

2.2.2 Grund 

Ett stort bestånd av flerbostadshus mellan åren 1960 – 2005 uppvisar ett genomsnittligt U-värde 
på 0,30 W/m2 K för platta på mark/källargrund. Men variationen är väldigt utsträckt, och kan 
variera från 0,08 till 1,66 W/m2 K. Det bör påpekas att marken har stor inverkan på den totala 
värmeisolerande effekten. [30]     
 

 
Figur 9. Genomsnittliga U-värden hos platta på mark/källargolv för flerbostadshus i fem 

åldersklasser. [30] 
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Grunden för flerbostadshusen byggda omkring 1970 konstruerades många gånger utan isolering. 
En typkonstruktion kunde bestå av betongplatta 150 mm med underliggande 100 mm singel. 
[31]. För parameterstudien varieras isoleringen mellan 0 - 400 mm. Vilket motsvarar en variation 
av U-värdet för markbjälklaget exklusive marken mellan 3,8 – 0,08 W/m2 K. Det övre värdet 
motstavara enbart 150 mm betong som också är gällande i referensbyggnaden. Objektet har 
källargrund vilket dess väggar tillgivs samma konstruktions som övriga ytterväggar, och studeras 
inte närmre.  

2.2.3 Väggar 

Liksom övriga delar av klimatskalet beror U-värdet på ytterväggskonstruktioner främst på 
tjockleken hos isoleringen. Undersökningar visar ett genomsnittligt U-värde på 0,44 W/m2 K för 
ett stort bestånd av ytterväggar uppförda i flerbostadshus mellan åren 1960 – 2005. [33] 

 

 
Figur 10. Genomsnittliga U-värden hos ytterväggar i flerbostadshus i fem åldersklasser. [33] 

 
Figur 11 visar spridningen hos ytterväggarna. Halva beståndet har ett U-värde mellan 0,15 – 0,30 
W/m2 K. Figurens horisontella axel bör ses som ett intervall, där värdet under varje stapel är 
intervallets undre gräns och värdet till höger dess övre gräns.  
 

 
Figur 11. Fördelning av ytterväggarnas U-värden för flerbostadshus. Antalet byggnader anges i 

tusental. [33] 
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För parameterstudien varieras isoleringen i ytterväggarna så att U-värdet på ytterväggarna testas 
från 0,45 – 0,1 W/m2 K. Det högsta värdet motsvarar 300 mm lättbetong och 20 mm puts, vilket 
är begynnelsekonstruktionen för objektet innan det renoverades. Och det lägsta värdet innebär ca 
250 mm mineralullsisolering utöver grundkonstruktionen och är det standardvärde på 
värmegenomgångskoefficient som motsvarar passivhuskrav [34].         

2.2.3 Dörrar 

Samtliga dörrar har modellerats med storleken 800 x 2000 mm och U-värdet 2,0 W/m2K. I 
studien varieras U-värdet för dörrar mellan 0,9 – 2,0 W/m2 K. Värdena är uppskattade och anses 
motsvara värden för en ny respektive gammal ytterdörr. [35]  

2.2.4 Fönster 

Gamla fönster från miljonprogramåren bestod ofta av 2-glas med luft mellan glasen. Ett U-värde 
på 2,8 W/m2 K för ett fönsterparti från den perioden är inte helt ovanligt. [36]  I figur 12 visas 
andelen fönsteryta med olika många fönsterglas för bland annat rekordåren 1961 – 1975.  
 

 
Figur 12. Andel fönsterarea inom småhus- och flerbostadshusbeståndet för olika årsperioder. 

[30] 

Dagens fönster har U-värden runtomkring 1,0 - 1,1 W/m2 K. Ibland förekommer energirutor dvs. 
fönster som har hög genomsläpplighet för dagsljus men låg genomsläpplighet för värme med U-
värden ner till 0,7 W/m2 K. [37] Spridningen på U-värden för öppningsbara fönster är väldigt 
stor och beror till stor del på antalet glas och gasen mellan rutorna. En vanlig fönsterkonstruktion 
från 1970 är 2-glas isolerfönster med U-värde 2,9 W/m2 K, medan ett bra fönster idag kan bestå 
av 3-glas isolerruta med 2 lågemissionskikt och 2 argonflyllningar och ett U-värde på 0,9 W/m2 

K, vilket också är kravspecifikationen för passivhusfönster. [38] [39] Ett genomsnittligt U-värde 
för monterade fönster i flerbostadshus under perioden 1960 – 2005 är drygt 2,1 W/m2 K. [30]  
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Figur 13. U-medelvärde hos fönster i småhus och flerbostadshus. [30] 

En viktig faktor för val av fönster är dess förmåga att släppa igenom solenergi. Transmittensen 
av solenergi genom fönsterglaset påverkar energibehovet men också inomhusklimatet. För det 
första bidrar den totala transmitterande solenergin, g-värdet, att rumsluftens temperatur höjs. 
Vidare bidrar den direkta solinstrålningen, ST-värdet, att temperaturen på rummets ytor stegrar 
då solstrålarna når ytorna. Glas med lågt g-värde begränsar temperaturhöjningen i ett rum. Som 
bäst går det att begränsa denna instrålning så att med en kompletterande persienn begränsa 
ytuppvärmningen till acceptabel nivå, istället för dyra avskärmningsinstallationer. [40] Det bör 
nämnas att minst 63 % av dagsljuset och 52 % av solenergin bör släppas in. [41] 
 

 
Figur 14. Solinstrålning genom fönsterglas. I = SR+SA+ST = 100 %. [40] 

Under vår och höst kan solinstrålningens värme tas tillvara på för att värma byggnaden. Hur 
mycket som kan tillvaratas beror på byggnadens utformning, fönsterutformning och eventuell 
avskärmning. Fasader mot öster, söder och väster kan utnyttja mest solenergi på grund av solens 
bana. Detta medför till ett minskat uppvärmningsbehov men kan också medföra till 
övertemperaturer inomhus under sommartid. Därför kan fönsters g-värde komma att spela stor 
roll i byggnaders energianvändning och termiska komfort. Fönsterstorleken är en annan faktor 
som påverkar energianvändningen. Som ett schablonvärde rekommenderar Boverket en 
fönsterglasarea på minst 10 % av golvarean när fönstret har 2 eller 3 klarglas. Kravet är till för 
att ge rimligt dagsljusinsläpp. Någon begränsning för hur stor andelen får vara finns inte. 
Däremot bör andel utökas från kravet om mindre ljusgenomsläppligt glas används. [5]  
Fönstrens betydelse för energianvändningen analyseras i studien genom att jämföra olika 
fönsterandelar i förhållande till golvarean. Andelen varieras mellan 10 % och 25 %, vilket för 
modellen motsvarar totalt 150m2 – 375m2 fönsterarea. Fönstrens storlek ändras proportionerligt 



 20 

mot referensfallet. U-värdet för fönsterglasen varieras mellan 2,9 – 0,7 W/m2 K och dess 
storlekar är 1,5 m2, 3 m2 och 4,5 m2. Allra mest fönster återfinns på den västra fasaden.    
Soltransmissionen studeras med ett varierande g-värde mellan 0,78 som motsvarar ett 2-glas 
klarglas, och g-värdet 0,35 som motsvarar ett 3-glas solskyddsglas. [42] ST värdet ges 
storleksordningen 90 % av g-värdet vid simulering. Vidare undersöks betydelsen av 
fönsterpartiets karmandel. Karmandelen kommer att simuleras för 10 %, 15 %, och 20 % av 
fönsterarean. Även U-värdet för karmarna kommer att simuleras. Variationen av dessa sker 
mellan 1,0 – 2,5 W/m2K. För karmandelen och U-värdet för karmarna har ett rimligt största och 
minsta antagande gjorts. Fönsteruppgifter har inte varit tillgängligt, därför har ett U-värde för 
värmeisolerande glas från med U-värde 1,0 W/m2K och g-värde 0,55 från Pilkington antagits 
som referens.  
 

2.3 Inomhustemperatur 
Intervallet 20 – 24  för lufttemperaturen inomhus skall enligt Socialstyrelsen vara det 
temperaturintervall där människor upplever god termisk komfort. Temperaturintervallet bör 
enligt Socialstyrelsen inte över- eller underskridas. Kraven är dock olika för olika individer och 
olika verksamheter. [43] Innetemperaturen för 652 stycken flerbostadshus uppmättes i en 
undersökning i början av 90-talet. Resultatet visar på en genomsnittlig innetemperatur på 22,2 . 
Men variationen är stor och överraskande nog påvisar ca 33 % av flerbostadshusen en högre 
inomhustemperatur än 23°C. Spridningen redovisas i figuren nedan. [44] 
 

 
Figur 15. Uppmätta innetemperaturer för flerbostadshus (streckat) och småhus (heldraget) med 

osäkerhetslinjer. Lodräta axeln visar frekvensen. [44] 

Figur 16 redovisar hur innetemperaturen skiljer sig mellan hustyp och ålder. Ur 
stapeldiagrammet framgår att innetemperaturen för byggåren 1941-1960 är högst med 
genomsnittet 22,6  därefter redovisar flerbostadshusen från rekordåren högst 
inomhustemperatur. [44] 
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Figur 16. Genomsnittlig inomhustemperatur för olika tidsperioder och hustyper. [44]   

 

 
Figur 17. Uppmätt inomhustemperatur i lägenheter i flerbostadshus. [30] 

Studier visar att 23 – 35 % av totala variationen av energin hos bostäder kan förklaras med 
variationer hos inomhustemperaturen [23] För parameterstudien varieras inomhustemperaturen 
mellan 18 – 24 .	 Där	 18	 	 är lägsta temperatur för normalhyresgäster och	 24	 	 högsta 
varaktiga temperatur. [45]  
 

2.4 Ventilation 
Beroende på ålder eller ombyggnadsår finns det olika typer av ventilationssystem. Det vanligast 
förekommande systemet i flerbostadshus är F-system. Frånluftsystem förekommer i hus byggda 
efter år 1960. Mekanisk från- och tilluft är vanligare i lokaler, men förekommer i flerbostadshus 
byggda efter 1960. FTX-system är en variant av FT-system där det sker en värmeåtervinning 
mellan från- och tilluften. Denna variant av ventilationssystem förekommer främst i hus byggda 
efter 1980. Självdragsventilation är den allra enklaste formen och drivs genom termiska 
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drivkrafter dvs. vind och skillnader i lufttemperaturer. Systemet är mest förekommande i hus 
byggda före 1960. [38]  
Boverket ställer minimikravet 0,35 l/s, m2 luftflöde för bostäder [5]. Alternativet till definitionen 
av kravet är att luftomsättningen inte får understiga 0,5 omsättningar per timme eller 4 l/s [46]. 
Det genomsnittliga ventilationsflödet i flerbostadshusen från perioden 1940 – 1975 är 0,35 l/s, 
m2. Ventilationen varierar beroende på om flerbostadshuset är bestående från åren tidigare än 
1940 eller byggd under rekordåren, samt om ventilationen redovisas i enheten l/s, m2 eller l/s, 
person. Genomsnittliga ventilationen varierar inte lika mycket om den är uttryckt i l/s, person. 
[47]    
Studier visar att den genomsnittliga luftomsättningen för flerbostadshus ligger på 0,53 oms/h. 
Högst genomsnittlig luftomsättning har byggnader med mekanisk frånluft samt de med FTX-
system, 0,57 - 0,59 oms/h. Därefter kommer byggnader med FT-system med 0,43 oms/h. Lägst 
luftomsättning, 0,39 oms/h, har lägenheter med självdrag. [33] Variationen på luftomsättning 
redovisas i figur 18.  
 

 
Figur 18. Utbredning av luftomsättning för flerbostadshus. [48]  

 

 
Figur 19. Genomsnittlig luftomsättning per timme i flerbostadshus i fem åldersklasser. [33] 
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Figur 20. Luftomsättning i flerbostadshus utifrån typ av ventilationssystem. [33] 

 
I studien anges Boverkets krav på 0,35 l/s, m2 som ett konstant flöde i samtliga utrymmen. 
Ventilationsflödet studeras dock inte närmre.   
   
Boverket ställer också krav på den specifika fläkteleffekten. Värdet anger vilken effekt som 
krävs av ventilationsfläkten för att leverera ett visst flöde. I tabell 3 visas SFP-tal som inte får 
överskridas av en viss ventilationstyp för att leverera ett givet luftflöde. [5] De presenterade 
värdet för F-system utnyttjas i parameterstudien då underlag saknas.    
 

Ventilationstyp SFP kW/(m3/s)

FTX-system 2,0 

FT-system 1,5 

FX-system 1,0 

F-system 0,6 

Tabell 3. SFP-värden för olika ventilationstyper. [5]  

Vad gäller värmeåtervinning hos ett FTX-system ställs inga krav från Boverkets sida. Men den 
viktigaste egenskapen hos en värmeåtervinnare är dess temperaturverkningsgrad. De tre 
vanligaste typerna av värmeåtervinnare är roterande värmeväxlare, vätskekopplade batterier och 
plattvärmeväxlare. Typiska uppnådda värden på temperaturverkningsgrad i laboratorieförsök för 
de olika typerna är 85 % för en roterande värmeväxlare, 50 – 60 % för en 
korsströmsplattvärmeväxlare och 50 – 55 % för en vätskekopplad värmeväxlare. [10] 
Ventilationssystemen i studien analyseras med F-system vilket var begynnelsesystemet för 
byggnaden innan ombyggnaden, och FTX-system som numera finns installerad i byggnaden. I 
fallet med FTX-system varieras temperaturverkningsgraden mellan 50 – 98 %, där det övre 
värdet representerar dubbla korsströmsvärmeväxlaren som återfinns i objektet. SFP-talet ansätts 
till 0,6 kW/(m3/s) i fallet med F-system, och 1,55 kW/(m3/s) enligt produktbladet för fläktarna i 
fastigheten.    
 

2.5 Köldbryggor  
Köldbrygga innebär sårbara punkter i isoleringsförmågan hos en konstruktion. Det uppstår t.ex. 
då ett material med hög värmeledningsförmåga bryter igenom ett annat material med en högre 
isolerande förmåga. Värme kan lättare strömma igenom den delen av konstruktionen vilket leder 
till en ökad transmissionsförlust och därmed ökad energibehov. Det finns linjära, geometriska 
och punktformiga köldbryggor. Ett utsprång, ändring av konstruktionstjocklek, hörn, 
anslutningar mellan vägg och tak, fönsternischer och kantbalker är exempel på köldbryggor. 
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Linjära köldbryggor uttrycks med grekiska bokstaven ψ och kallas ibland för ψ-värde. Värdet 
beräknas i enheten W/m K och bör hållas så lågt som möjligt. [49]   
 
En köldbrygga är helt beroende av konstruktionslösningar vilket gör att det inte finns något 
enhetligt eller snabbt sätt att beräkna parameterns inverkan. För flerbostadshus kan antalet 
köldbryggor bli många och tidskrävande att beräkna. I IDA ICE kan köldbryggor anges som ett 
uppskattat medelvärde som programutvecklarna Equa själva värderat och anses vara typiska för 
byggnader som förekommer i europeiska länder. [50] I tabell 4 redogörs de uppskattade värdena 
i programmet. Från tabellen kan konstateras att hoppen mellan nivån ”none”, ”good” och 
”typical” är relativt små medan hoppet mellan ”poor” och ”very poor” är desto större.  
 

Typ av köldbrygga None 
[W/m K] 

Good 
[W/m K] 

Typical 
[W/m K] 

Poor 
[W/m K] 

Very poor 
[W/m K] 

Yttervägg-bjälklag 0,00 0,01 0,05 0,2 0,4 

Yttervägg-innervägg 0,00 0,01 0,03 0,20 0,40 

Yttervägg-yttervägg 0,00 0,06 0,08 0,20 0,80 

Yttervägg-fönster 0,00 0,02 0,03 0,06 0,40 

Yttervägg-dörr 0,00 0,02 0,03 0,06 0,40 

Yttervägg-tak 0,00 0,01 0,05 0,20 0,40 

Yttervägg-grundplatta 0,00 0,08 0,14 0,3 0,80 

Yttervägg-balkong 0,00 0,1 0,2 0,80 1,20 

Tabell 4. Gradering för olika köldbryggor i IDA ICE.  

 
I tabell 5 redovisas en sammanställning av intervall för olika köldbryggor från en studie utförd 
för vad som anses vara väl isolerad svensk flervåningshus. Studien visar att av den totala 
transmissionsförlusten utgör köldbryggor närmare 15,6 %, och att den största andelen sker via 
köldbryggan som uppstår i anslutning mellan yttervägg och grundplatta. [51]      
 

Typ av köldbrygga Låg 
[W/m K] 

Medel 
[W/m K] 

Hög 
[W/m K] 

Yttervägg-bjälklag 0,10 0,30 1,0 

Yttervägg-innervägg 0,05 0,30 0,80 

Yttervägg-yttervägg 0,05 0,10 0,30 

Yttervägg-fönster 0,05 0,15 0,40 

Yttervägg-dörr 0,05 0,15 0,40 

Yttervägg-tak 0,10 0,30 0,80 

Yttervägg-grundplatta 0,10 0,30 1,20 

Yttervägg-balkong 0,15 0,40 1,20 

Tabell 5. Tre nivåer för olika typer av köldbryggor för flervåningshus. [51]  

Köldbryggor påverkar energianvändningen olika mycket beroende på hur dem beräknas och 
vilken typ av konstruktion det handlar om. Resultatet av några studier visar: 
 
 I [52] visas att om köldbryggor medtas i energiberäkningarna så ökas 

transmissionsförlusterna mellan 5 – 39 % och energianvändningen med 2 – 21 %.   
 I [53] redogörs att energianvändningen ökar mellan 26 – 42 % om de medtas i 

beräkningarna.  
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 I [54] redovisas en ökning av energibehovet upp till 23 % när köldbryggor medtas i 
energiberäkningarna.   

 
För objektet uppskattas några anslutningar med hjälp av datorprogrammet Comsol Multiphysics.  
Uppskattningen utgör främst geometrisk beräkning och utnyttjas för energiberäkning av 
referensfallet, men kräver självklart noggrannare beräkning. För att illustrera betydelsen av 
köldbryggor används sedan graderingen i IDA ICE för att förenkla arbetsåtgången. Oftast får 
energikonsulten själv uppskatta köldbryggor. Då antalet köldbryggor är många och 
beräkningstiden lång, utnyttjas allt som ofta programmets egen gradering. Uppskattade 
köldbryggor hittas i bilaga 2.     
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3 IDA INDOOR CLIMATE AND ENERGY  
 
IDA ICE är ett energiberäkningsprogram som skapar en generell simuleringsmiljö med olika 
applikationer. Programmet är utvecklat vid Stockholms Universitet – Tillämpad matematik samt 
KTH Installationsteknik och är sammansluten av 30 svenska och finska företag och 
byggforskningsrådet. Numera ägs, utvecklas och stöds programmet av EQUA Simulation AB i 
Solna. [55] År 1998 släppte EQUA sin första version av IDA ICE. Programvaran finansierades 
av staten och 30-tal företagsamma bygg- och konsultföretag. Plattformen används för beräkning 
av:  

• Temperaturer  
• Fukthalter  
• Föroreningsnivåer  
• Flöden  
• Lufttryck i byggnad  

• Effekter  
• Energier  
• Solstrålning  
• Styrsignaler  
• Börvärden 

 
IDA är ett av få på marknaden så kallade ”flerzonsprogram”. Det syftar till att programmet kan 
beräkna värme- och masstransport mellan flera zoner. [56] 
 

 
Figur 21. Tankekarta över möjliga in- och utdata för IDA ICE. [56] 

Plattformen är uppdelad i fyra olika nivåer där brukaren får olika mycket support från 
programmet. Den minst avancerade nivån kallad IDA Room är ett enkelt rumsformulär. Här får 
användaren fylla i enkla enkäter för att sedan snabbt kunna simulera. På den här nivån används 
internetläsaren som användargränssnitt. Nästa nivå kallas standardnivån och användaren arbetar 
då i IDA ICE:s egna gränssnitt. På standardnivå ges möjligheten till att bland annat utforma egna 
geometrier, ratta styrinställningar, välja material, ange belastningar och mycket mer. Avancerade 
nivån som den tredje nivån kallas för beskriver simuleringsmodellen som hopkopplade 
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komponenter som skildras av ekvationer. Användaren från på denna nivå tillgång till alla 
komponentmodeller, kopplingar och ekvationsparametrar, vilket gör detta plan till mer flexibelt. 
Dessutom kan enskilda variablers tidsförlopp studeras. Denna nivå är invecklad och kräver mer 
kunskap om modellernas utformning. Den allra sista nivån bygger på självskrivna ekvationer, 
variabler, parametrar och länkar. Nivån kallas utvecklingsnivån och används ytterst sällan i 
arbetslivet. Standardnivån och avancerade nivån är de mest använda formerna.  
 
IDA ICE består av tre kopplade delar. IDA Translator är programmets översättare för 
komponentmodellerna. Här skapas och översätts modellerna. Nästa del är IDA Modeler som är 
gränssnittet för att koppla ihop komponentmodeller. Gränssnittet skapar indatafil över det 
byggda systemet. Den sista delen kallas IDA Solver och är programmet egna ekvationslösare. 
Modellerna tillsammans med indatafilen bildar ett stort ekvationssystem som den 
differentialalgebraiska ekvationslösaren sedan beräknar. IDA Solver väljer automatiskt ut 
tidssteget för beräkningen men tidssteget för utdata kan bestämmas av användaren. [55]                               
 

 
Figur 22. Uppbyggnad av IDA ICE. [55] 

I programmet kan användaren skapa egna 3D-modeller eller importera färdiga 2D eller 3D-
modeller. Programmet har egen databas där användaren kan hämta nödvändiga objekt och 
materialuppgifter. IDA kan beräkna resultat för några extremdagar såväl som för ett helt år. 
Följande objekt finns i IDA-databasen: 
• Väggdefinition 
• Material 
• Glaskonstruktion 
• Inre fönsteravskärmning 
• Ort 
• Vindprofil 
• Tidsschema 

• Dygnsprofil 
• Yttre fönsteravskärmning 
• Klimatdata 
• Personlast 
• Apparatlast 
• Belysning 
• Regulatorvärden 

• Yta 
• Kylapparat 
• Värmeapparat 
• Fönster 
• Energipris 
• Startdata för nya zoner

[57] 
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4 ENERGIHUSHÅLLNING  
 
Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda gavs ut år 2002. Målet 
med direktivet är att forma ett Europa oberoende av importerad energi och minska bostads- och 
tjänstesektorns koldioxidutsläpp. Svenska lagar, förordningar och Boverkets föreskrifter grundar 
sig på Europaparlamentets direktiv. Boverket arbetar i riktning mot de gällande direktiven. I 
BBR 19 avsnitt 9 redovisar Boverket krav på energihushållning. [58] 
 
För att byggnader ska erbjuda bra inomhusklimat och en god bebodd miljö måste energi i form 
av värme och i vissa fall kyla tillföras. Dock ska byggnadernas energianvändning ständigt 
strävas efter att minskas. Extra hårda energikrav gäller för eluppvärmda byggnader på grund av 
att el anses vara en extra värdefull energiform. I BBR avsnitt 19 ställs krav på byggnaders 
specifika energianvändning. Specifik energianvändning innebär levererad energi till en byggnad 
för ett år. Mer vardagligt kallas det för köp energi, och innebär utnyttjad energi mätt per 
kvadratmeter uppvärmd golvarea och år (kWh/m2, år). Med uppvärmd area menas 
temperaturreglerade utrymmen begränsad till klimatskärmens insida som är tänkta att värmas 
över 10°C. Den levererade energin inkluderar uppvärmning, kyla, tappvarmvatten och 
fastighetsenergi. I byggnadens energianvändning ingår inte hushållselen, men värmeenergin som 
skapas från hushållselen får tillgodoräknas i uppvärmningsbehovet.  
Länsgränserna utgör idag en indelning av Sveriges klimat. Totalt finns tre klimatzoner och 
används på grund av stora klimatskillnader mellan norr och söder. Zonerna I, II, III är till för att 
skilja på energihushållningskraven i zonerna. Samma krav skulle orsaka orimliga skillnader på 
byggnader i de olika zonerna. Dessutom varierar kraven beroende på byggnadstyp, verksamhet 
och om elenergi utnyttjas eller inte. [5]  

 
 
 

Klimatzon I 
Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 
  
Klimatzon II 
Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 
  
Klimatzon III 
Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 
Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 
Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och 
Gotlands län. 
 
 
 
 

 
 
 
  

Figur 23. Sveriges 
klimatzoner.  
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Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh/m2, Atemp och år] 

130 110 90 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
Um [W/m2 K] 

0,40 0,40 0,40 

Tabell 6. Energikrav för bostäder som inte är eluppvärmda. [5] 

Med eluppvärmda byggnader avses byggnader som utnyttjar elektrisk energi för värme och 
uppvärmning av tappvatten, och där den installerade eleffekten är större än 10 W/m2, Atemp. 
Definitionen gäller även om byggnaden t.ex. är ansluten till fjärrvärme, men utnyttjar mer än 10 
W/m2, Atemp eleffekt. [5] 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh/m2, Atemp och år] 

95 75 55 

Installerad eleffekt för 
uppvärmning [kW] 
 
+ tillägg då Atemp är större än 
130m2 

5,5 
 
 

0,035(Atemp – 130) 
 

5,0 
 
 

0,030(Atemp – 130) 

4,5 
 
 

0,025(Atemp – 130) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 

0,40 0,40 0,40 

Tabell 7. Energikrav för eluppvärmda bostäder. [5] 

Energin från solfångare och solceller, liksom solinstrålning får tillgodoräknas men inte räknas 
med i byggnadens energianvändning. Detsamma gäller för personvärme, värme från installerade 
maskiner och utrustning.  
Figuren 24 visar vart systemgränsen för byggnader går. Allting förutom byggnadens hushållsel 
och verksamhetsel som befinner sig innanför systemgränsen skall ingå i energianvändningen. [5]  
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Figur 24. Systemgräns för energiberäkning av en byggnad. [5] 

Figur 25 demonstrerar variationen i energianvändningen under året för ett bostadshus i Sverige. 
Ur figur 25 och figur 26 konstateras att värmebehovet minskar då utomhustemperaturen stiger 
och vice versa. [59]  
 

 
Figur 25. Energianvändningens årsvariation i en befintlig bostadsbyggnad. [59] 
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Figur 26. Månadsvis medeltemperatur för Stockholm under perioden 1961 – 1990. Mätdata från 

SMHI. [60]  
 

4.1 Svenska energiläget 
Sverige måste följa energipolitiken som upprättas i EU, vilket innebär att fördrag och rättsakter 
som beslutats i EU måste följas. I svensk lag återspeglas direktiv inom energiområdet och 
flertalet av dessa har sitt ursprung i bindande mål till år 2020. Ett av direktiven är den för 
byggnaders energiprestanda (2010/31/EU), som ställer krav på att medlemsländerna bär in 
minimikrav för byggnaders energiprestanda. Kravet omfattar nybyggnationer men också 
renovering av befintliga byggnader. Från den 31 december 2020 skall alla nya bebyggelser vara 
näranollenergibyggnader. Men redan den 1 oktober 2006 trädde lagen om energideklaration i 
kraft som tecken på att energifrågan blir allt viktigare. Energideklarationen ska genomföras av en 
oberoende energiexpert och gäller småhus, flerbostadshus och lokaler. Deklarationen är giltig i 
tio år och har till syfte att ge upphov till en effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. 
Dessutom är tanken att konsumenter skall kunna få inblick i sin energianvändning. Uppgifter 
som registreras är byggnadens energianvändning, ytor, tekniska system och förslag till 
kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder. [16] Figur 27 visar Sveriges totala energianvändning 
från år 1970 till år 2010. Variationen mellan åren kan bero på svängande konjunktur eller hårda 
vintrar. Utvecklingen ser olika ut för sektorerna. [61]    
 

 
Figur 27. Sveriges totala energianvändning, 1970-2010, uttryckt i TWh. [61] 
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Övergången från olja till el- och fjärrvärmeproduktion har för sektorn bostäder och service 
inneburit minskande omvandlingsförluster hos slutanvändarna för att istället ökas hos 
producenterna.  El och fjärrvärme är mer effektiva energibärare i användarledet men desto större 
försluter uppstår i produktionsledet. Förlusterna i redovisar inte användarledet, utan presenteras 
separat som egen post. Figur 30 ger en alternativ bild av utvecklingen där förlusterna har 
inkluderats i användarsektorerna dvs. att systemgränsen satts vid anläggningen där energin 
produceras. [61]   
  

 
Figur 28. Sveriges totala energianvändning med energiomvandlingssektorns 

förluster fördelade på slutanvändarna, 1970-2010, uttryckt i TWh. [61] 
 
Under året 2011 stod bostads- och servicesektorn för 147 TWh av Sveriges totala slutliga 
energianvändning, vilket motsvarar ca 40 %. Närmare 90 % av den energin utnyttjas inom 
bostäder, fritidshus och lokaler och närmare 60 % av sektorns energi förbrukas till uppvärmning 
och varmvatten. En förbättring av byggnaders energieffektivitet skulle därmed leda till en tydlig 
minskning av energin som används av sektorn för bostad och service. [16] 
 

 
Figur 29. Slutlig energianvändning inom bostads- och servicesektorn, 1970 – 2010, uttryckt i 

TWh. [16]   

Figur 34 visar en trenden på minskad energianvändning inom sektorn från sekelskiftet fram till 
2009. Därefter har det skett en kraftig ökning vilket beror på det kalla vädret under 2010. 
Minskningen har främst skett i tillförd energi för uppvärmning och varmvatten. En av orsakerna 
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är att olja ersatts av el och fjärrvärme med minskade omvandlingsförluster inom bostads- och 
servicesektorn. En annan orsak är ökningen i antalet värmepumpar. Värmepumpar producerar 
upp till tre gånger den energi som installationen kräver för sin drift. Även renoveringar av 
befintliga bostadsbeståndet har medfört till en minskad energianvändning inom sektorn. Åtgärder 
så som tilläggsisolering och fönsterbyten har bidragit till minskad energiförbrukning. [16]       
 
Elanvändningen inom sektorn har haft en stadig ökning i en 20 års period från 1970-talet för att 
sedan förbli ganska stabil på dryga 70 TWh. Totalt sett har elförbrukningen ökat cirka 45 % 
mellan åren 1970 till 2010. Figur 32 visar att den största ökningen skedde mellan 1970 och 1980. 
Förklaringen ligger i ökande antal hushåll och stigande antal apparater. Användningen av 
hushållselen har sedan sekelskiftet hållit en jämn nivå. Utvecklingen borde gå mot en mindre 
användning på grund av energieffektivare apparater, men motarbetas av ökande antal apparater 
och ökande antal funktioner hos apparaterna, vilket motverkar effektiviseringstrenden.  
Andelen driftel består av fastighetsel och verksamhetsel. Användningen av driftel har ökat 
närmare 24 % från att varit 8 TWh för året 1970 till att bli 33 TWh år 2010. Även denna ökning 
motiveras med ökande antal elkrävande produkter, trots att de energieffektiviseras. Även andelen 
elvärme har ökat i sektorn. Ökningen från 1970 till 1990 var närmare 24 TWh. Men förhöjda 
elpriser och konverteringar till värmepumpar, fjärrvärme och andra alternativa 
uppvärmningsmedel har medfört till att elvärmeförbrukningen minskat. [16] 
 

 
Figur 30. Elanvändning inom sektorn bostäder och service, 1970–2010, uttryckt i TWh. [16]   

Totalt består sektorn bostad och service av bostäder, lokaler, fritidshus, areella näringar och 
övrig service. Av sektorns totala energianvändning står bostäder och lokaler för ca 87 % av 
fördelningen. [62] [63]  

 
Figur 31. Fördelning av energin inom sektorn bostäder och service 2006. [62]  
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2010 års siffror visar 85 TWh för uppvärmning och varmvatten i sektorn bostäder och service 
varav småhus stod för 42 %, flerbostadshus för 32 % och lokaler för 26 %. [16]   

 
Siffror från energiläget 2011 pekar på att närmare 92 % av all energi som åtgår för uppvärmning 
och varmvatten för flerbostadshus tillförs i form av fjärrvärme. Därefter kommer el som den 
mest utnyttjade uppvärmningskällan. Närmare bestämt 5 %. Och liksom trenden från 1970 och 
framåt fortsätter förbrukningen av olja att minska. Året 2011 förbrukades enbart dryga 1 % olja 
för uppvärmning och varmvatten. Genomsnittliga förbrukningen i svenska flerbostadshus var 
under året ca 140 kWh/m2, år och närmare 86 % av den totala uppvärmda arean värmdes med 
fjärrvärme. [64] 
 

Genomsnittlig energianvändning  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 [kWh/m2, år] 156 151 145 148 159 140 

Tabell 8. Genomsnittlig energianvändning kWh/m2 för uppvärmning och varmvatten i 
flerbostadshus år 2006 – 2011. [64] 

  

Småhus 
42%

Flerbostads
hus 32%

Lokaler 
26%
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5 GOD INOMHUSKLIMAT 
 
Bra inomhusklimat omfattas av bland annat rätt temperatur, god luftkvalitet, rimlig lufthastighet, 
balanserad luftfuktighet, anpassad belysning och låg bullernivå [65]. Boverkets byggregler berör 
endast en del av de nämnda faktorerna. Föreskrifterna anger enbart vilka temperaturer som ska 
kunna uppnås i en byggnad. Myndigheten föreskriver inget om vilka temperaturer som bör 
hållas, det anges istället i Socialstyrelsen allmänna råd om inomhustemperaturer. [66] 
Gemensamt tas alla faktorer som spelar roll i fråga om inomhusklimat upp i Miljönämnden, 
Socialstyrelsen, Boverket, Arbetsmiljöverket och i SS svenska standarder. Inomhusklimat 
beskrivs i Boverket byggregler (BBR 19) av två delar; termisk komfort och termiskt klimat. Den 
förstnämnda syftar till hur människan upplever det termiska klimatet och den andra beskriver de 
mer precisa kraven för termisk komfort för bostads- och arbetsrum, hygienrum, vårdlokaler, rum 
i förskolor och vårdlokaler för äldre. Det vill säga hur byggnader och deras installationer skall 
konstrueras för att termisk komfort skall uppnås. [67]   

 

5.1 Miljöbyggnad  
Miljöbyggnads fyrskaliga system består av utmärkelserna guld, silver, brons och klassad. 
Systemet utnyttjas för såväl bostäder som lokaler, nyproducerade eller befintliga oavsett 
byggnadsstorlek. Systemet granskar byggnader utifrån flertalet punkter som avser energi, 
inomhusmiljö och material. Klassningen är uppbyggd så att nivå guld går att uppnå totalt sett för 
en byggnad även om andra delar uppfyller kravet för silver. Fastighetsägare kan genom 
värdering få bevis på byggnadens miljöegenskaper och hyresgäster kan få information om 
klimat- och hälsoförhållandena för byggnaden. Kraven som ställs på de olika faktorerna skiljer 
sig åt beroende på vad för slags byggnad det handlar om, samt om byggnaden är befintlig eller 
nyproducerad. I denna studie undersöks kraven för termiskt klimat. 

 

 
Figur 32. Indikatorer som behandlas vid certifiering med Miljöbyggnad. [68] 
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5.1.1 Bedömning av energi  

Inom området energi ställer Miljöbyggnad krav på byggnadens årliga specifika 
energianvändning. Certifieringssystemet har samma definition på den årliga specifika 
energianvändningen som Boverket, nämligen energiprestandan mätt i kWh/m2, BOA. BOA var 
vanligt uttryck innan Atemp definierades i BBR. Redovisning av denna indikator görs i form av 
energideklaration.  
 
 

Indikator  Byggnadstyp BRONS SILVER GULD 

1 
Årlig energianvändning 

i kWh/m2, BOA 

Bef. 
Flerbostadshus 

< 171 < 135 < 110 

2 
Årlig energianvändning 

i kWh/m2, Atemp 

Nyprod. Bostäder 
(Ej elvärmda) 

≤ BBR ≤ 75 % BBR ≤ 65 % BBR 

2 
Årlig energianvändning 

i kWh/m2, Atemp 

Nyprod. Bostäder 
(Elvärmda) 

≤ BBR ≤ 95 % BBR ≤ 90 % BBR 

Tabell 9. Bedömningskriterier för energianvändning enligt Miljöbyggnad. [69] [70] 

 

5.1.2 Bedömning av Termisk klimat 

Det termiska klimatet kan klassas med hjälp av Fangers komfortindex. Indexet får mätas, 
simuleras eller enkätundersökas. Vid bedömning väljs ett våningsplan som representerar sämst 
förutsättningar för inneklimatet under vinter och sommartid. Våningsplanet klassas från det mest 
kritiska rummet till att 20 % av våningsplanets uppvärmda area bedömts. Betyget som tillgivs 
utgår från rummet med sämst betyg och kan maximalt höjas ett steg om mer än hälften av den 
granskade arean har ett högre betyg än det sämst förekommande. För betyget guld måste även en 
enkätundersökning genomföras där minst 80 % av svarande bedömer det termiska klimatet som 
mycket bra, bra eller acceptabel. Undersökningen skall ske där risken för diskomfort är som 
störst, vilket oftast innebär en meter innanför och mitt för rummets största fönster. Mätningen 
skall göras vid dimensionerande vinter- eller sommartemperatur. I tabell 10 och 11 visas 
bedömningskriterierna för det termiska inneklimatet. [69]  
 

Indikator  Byggnadstyp BRONS SILVER GULD 

10 
 

Bef. 
Flerbostadshus 

PPD ≤ 20 %  
 

PPD ≤ 15 %  
 

PPD ≤ 10 %  
+ 

enkätundersökning 

10 
 

Nyprod. 
Bostäder 

(Ej elvärmda) 

PPD ≤ 20 %  
 

PPD ≤ 15 %  
 

PPD ≤ 10 %  
+ 

enkätundersökning 

Tabell 10. Bedömningskriterier av termiskt klimat vinter med PPD-index enligt Miljöbyggnad. 
[69] [70] 
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Indikator  Byggnadstyp BRONS SILVER GULD 

11 
PPD-index  

Bef. 
Flerbostadshus 

PPD ≤ 20 %  
Öppningsbara 

fönster 

PPD ≤ 15 %  
Öppningsbara 

fönster 

PPD ≤ 10 %  
Öppningsbara 

fönster 

11 
PPD-index  

Nyprod. 
Bostäder 

(Ej elvärmda) 

PPD ≤ 20 %  
Öppningsbara 

fönster 

PPD ≤ 15 %  
Öppningsbara 

fönster 

PPD ≤ 10 %  
Öppningsbara 

fönster 

Tabell 11. Bedömningskriterier av termiskt klimat sommar med PPD-index enligt Miljöbyggnad. 
[69] [70]  

 

5.2 Termisk Komfort 
Boverket tillsammans med Arbetsmiljöverket och Socialstyrelse är de myndigheter som ställer 
grundkraven på inomhusklimatet. Inomhusklimat omfattar bl.a. termiska komfort, luftkvalitet, 
belysning och akustik. Med hjälp av grundkraven från myndigheterna eftersträvar 
byggbranschen att skapa rätt temperatur, god luftkvalitet, rätt lufthastighet, rätt luftfuktighet, god 
belysning och låg bullernivå beroende på verksamhet och byggnadstyp. På så vis erhålls en god 
inomhusmiljö som bidrar till en godare hälsa hos människan. [65] 
Inomhusklimatet upplevs olika från person till person, men generellt sett måste värmebalans råda 
för att människan ska känna god termisk komfort.   
 

 

Figur 33. Värmebalans för termisk komfort. [65] 

Mer exakt kan människans värmebalans beskrivas med Fangers komfortekvation vid jämnvikt: 
 

1 3,05 ∙ 10 5733 6,99 1 0,42 1 58,15 1,7
∙ 10 5867 0,0014 34
3,96 ∙ 10 273 273  

där  
 

35,7 0,028 1 0,155 . 	 å 	 å 	 .  
 

2,38 , 	 å	2,38 , 12,1√ 	
12,1√ 	 å	2,38 , 12,1√

 

 
Blå = Diffusion, Svart = Svettning, Rött = Fukt från andning, Grönt = Torr andning,  
Lila = Strålning, Orange = Konvektion, Turkos = Hudtemperatur, Rosa = Beklädnad 
 

 = aktivitetsnivå (W/m2) 
 = verkningsgrad för utfört arbete 
 = klädernas värmemotstånd (clo) 
 = förhållandet mellan personens klädda och nakna area 
 = medelyttemperatur på den klädda personen (°C) 
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 = vattenångtrycket (Pa) 
 = relativa lufthastigheten (m/s) 
 = lufttemperatur (°C) 

 = omgivande ytors medeltemperatur (°C) 
 = konvektivt värmeövergångstal (W/m2,°C) 

 

5.2.1 PMV 

Begreppet termisk komfort är svårmätt och därför definieras inneklimatkvaliteten efter antalet 
tillfredsställda personer enligt internationella standarder. I standarden SS EN ISO 7730 finns 
beskrivning på hur förväntade klimatupplevelsen kan klassas bland annat utifrån individers 
fysiska aktivitet och klädsel.  [10] Nödvändiga men inte fullständiga krav att uppfylla termisk 
komfort är PMV och PPD. [71] För att kunna klassa och räkna på det termiska inneklimatet 
utnyttjas standarden SS EN ISO 7730 som bygger på systemet med PMV och PPD. Med PMV 
menas förväntat medelutlåtande. Termen står för Predicted Mean Vote och är en 7-gradig skala 
som beskriver det termiska klimatet. Upplevelsen av det termiska inomhusklimatet är en 
kombination av främst 6 variabler vilka är; lufttemperatur, strålningstemperatur, lufthastighet, 
luftfuktighet, aktivitetsnivå och klädernas värmemotstånd. [10]  
 

 
 
Bland variablerna är lufttemperatur den viktigaste variabeln för termisk komfort, medan 
luftfuktigheten är variabeln som påverkar komforten minst såvida inte temperaturen i 
omgivningen är väldigt hög eller väldigt låg. Det har bevisats att personer med lägre 
aktivitetsnivå inte upplever någon skillnad mellan 30 % och 80 % relativ fuktighet vid 
temperaturstegring upp till 27 .  [72] [73] 
 
Nedan visas den 7-gradiga PMV-skalan där intervallet -0,5 till +0,5 anses vara neutralt klimat. 
[10]       

PMV-index Upplevelse 

+ 3 Hett 

+ 2 Varmt 

+ 1 Lite varmt 

0 Neutralt 

- 1 Lite kyligt 

- 2 Kyligt 

- 3 Kallt 

Figur 35. Temperaturupplevelsen utifrån PMV-skalan.  

Termisk komfort 

Aktivitetsnivå 

Lufttemperatur 

Strålningstemperatur 

Lufthastighet 

Luftfuktighet Beklädnadsnivå 

Figur 34. Viktiga variabler som styr den termiska komforten. 
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PMV kan antingen beräknas eller avläsas i diagram. Ekvationen för beräkningsmetoden ser ut 
enligt följande:  
 

0,303 , 0,028 ∙ 1 3,05 ∙ 10 5733 6,99 1
0,42 1 58,15 1,7 ∙ 10 5867 0,0014 34 3,96

∙ 10 273 273  
 
Klädernas värmemotstånd är en faktor som återfinns i PMV-ekvationen. Isoleringsförmågan hos 
kläder anges i enheten clo, där 1 clo motsvarar 0,155 m2K/W. En person i underkläder har 
ungefär 0,1 clo och en person klädd i vinterkläder har cirka 3,0 clo. En annan faktor är 
värmeproduktionen från kroppen som sker kontinuerligt. Processen varierar beroende på 
aktivitet. Aktivitetsnivån yttrycks i enheten met, där 1 met motsvarar 58,8 W/m2. 0,8 met 
motsvarar en sovande person och 2,2 uppfyller aktivitetsnivån för en gående person. [71]  
 
Tabell 12 visar råd och rekommendationer om termiska inneklimatet från Boverket, 
Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.  
 

Inneklimatfaktor Råd vid DVUT 
enligt BBR 2006:2 

Rekommendation 
enligt SOSFS 2005:15 

Rekommendationer 
enligt AFS 2000:42 

Operativ temperatur 
vintertid 

ROT lägst 18  eller 
20 a) 

20 – 23  
22 – 24  a) 

-  

Operativ temperatur  
sommartid 

-  26 – 28   
(riktvärde)d) 

-  

Lufttemperatur, vinter -  - 20 – 24  c)

Lufttemperatur, sommar - - 20 – 26  c) 

Lufthastighet, vinter  0,15 m/s  0,15 m/s 0,15 – 0,2 m/s 

Lufthastighet, sommar  0,25 m/s b)  0,15 m/s om 
lufttemperaturen  24  

0,15 – 0,2 m/s 

Vertikal 
temperaturdifferens,  
0,1 och 1,1 

-  3   3  

Strålningstemperatur- 
asymmetri mot varmt tak 

 5   5 - 

Strålningstemperatur- 
asymmetri mot fönster 

 5   10 - 

Yttemperatur på golv 16 – 26  
18 – 26  e) 

20 – 26  f) 

 
20 – 26

- 

a) gäller för känsliga grupper 
b) ej vid DVUT 

c) Stillasittande arbete 
d) beror på operativa 
temperaturens varaktighet 

e) hygienrum 
f) lokaler för barn 

 

Tabell 12. Råd och rekommendationer om termiska inneklimatfaktorer. [10] 

Kraven från myndigheterna gäller inom vistelsezonen som enligt BBR avgränsas av horisontella 
plan 0,1 m respektive 2,0 m höjd från golv, och vertikala plan 0,6 m från ytter- och 
mellanväggar. Där fönster och dörrar förekommer sker avgränsningen 1,0 m.  
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Figur 36. Vistelsezon. [43] 

 

5.2.2 PPD 

PPD står för Predicted Percentage of Dissatisdied och betyder förväntat procentantal missnöjda. 
Indexet anger andelen missnöjda med det termiska klimatet. Efter att PMV beräknats kan PPD 
avläsas ur graf eller beräknas med ekvation.  
 

100 96 ∙ 0,03353 4 0,2179 2
 

 

 
Figur 37. Samband mellan PMV och PPD. [71] 

Det är mycket viktigt att förstå att termisk komfort är ett subjektivt värde och vad som upplevs 
som termiskt komfortabelt skiljer sig från individ till individ. Ur figuren ovan kan konstateras att 
inget inneklimat tillfredsställer alla individer i en grupp. Enligt indexet kan som mest 95 % av 
alla personer bli tillfredsställda med ett visst inneklimat samtidigt. Det neutrala PMV-området 
innebär 5 % missnöjda som bäst och 10 % missnöjda som sämst. [10] Ett mer världsomfattande 
intervall för vad som anses vara termisk komfortabelt är PPD-värde mellan 10 – 20 %. [74]  
Trots att en person upplever termisk neutralitet kan lokala avvikelser ge upphov till termisk 
diskomfort. Missförhållandet kan inte förändras genom ändring av t.ex. temperaturen i 
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omgivningen, utan själva motivet som är diskomforten måste åtgärdas. Lokala avvikelser som 
kan medföra diskomfort är:  
 
 Drag, orsakat av fönstervädring, termiska luftrörelser, ventilation och otätheter i 

klimatskalet. 
 Strålnings-asymmetri, orsakat av lokal kylning eller uppvärmning via strålningsvärme.  
 Hög vertikal temperaturgradient.  
 För varmt eller för kallt golv.  

[71] 
 

5.2.3 Viktiga parametrar för PPD 

De sex huvudsakliga variablerna som har inflytande på den termiska komforten kan delas upp i 
två grupper. Den ena gruppen kan kallas klimatfaktorer och består av variablerna som påverkar 
den omgivande miljön. Den andra gruppen består av faktorer som kan kallas personliga faktorer 
och styrs av individen. [74]   
 

Klimatfaktorer Personliga faktorer 

Lufttemperatur Aktivitetsnivå 

Strålningstemperatur Klädernas värmemotstånd 

Lufthastighet  

Luftfuktighet  

Tabell 13. Gruppindelning av PPD-indexets ingående variabler.  

Konstruktionstekniska parametrar kan påverka gruppen klimatfaktorer och är viktiga att beakta 
för förbättring av den termiska komforten. Nedan radas några viktiga parametrar. 
 

• Innerväggar 
• Isolering 
• Fasadfärg 
• Byggnadens orientering 
• Luftinfiltration 

• Fönstertyp 
• Persienner 
• Solavskärmning 
• Andel öppningsbara fönster 
• Fönsterandel 

[74] 
 
I tabell 14 redogörs parametrar som i denna studie undersöks för det termiska klimatet. 
Parametrar som valts ut är dem som visats sig ha störst energisparpotential vid 
energisimuleringarna, andra parametrar kan ha större betydelse för termiska komforten men 
undersöks inte.  
 

Parameter Variation av parameter 

Ventilationssystem F-system, FTX-system  

Inomhustemperatur [ ] 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

U-värde fönster [W/m2 K] 0,7, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 2,9 

U-värde ytterväggar [mm] 0,45, 0,27, 0,2, 0,16, 0,13, 0,1 

Köldbrygga yttervägg-fönster [W/m K] 0, 0,02, 0,03, 0,06, 0,4 

Luftläckage [l/s, m2] 0,2, 0,5, 0,8, 1,1, 1,4, 1,7, 2,0  

Takisolering [mm] 0,55, 0,33, 0,17, 0,11, 0,08 

g-värde [-] 0,78, 0,68, 0,55, 0,45, 0,35 

Tabell 14. Parametrar för undersökning av termisk komfort.  
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6 Referensmodell 
 

6.1 Referensmodell för energisimulering  
Modellen som byggts i IDA ICE visas i figur 38. Figur 39 visar hur varje lägenhet utgör en zon i 
modellen. Desamma gäller för trappuppgångarna och entreplan.    
 

 
Figur 38. Modell för energiberäkning. 

 
Figur 39. Förenklad zonindelning för beräkning av energiberäkning. 

Klimatfilen som utnyttjats vid parameterstudien är den för Stockholm, Bromma-1977. Uppmätta 
värden i filen kommer från SMHI:s väderstation vid Bromma flygplats. Klimatfilen har utnyttjats 
för samtliga helårssimuleringar. Även vald ort för simuleringarna är Stockholm. Placeringen 
beskriver geografiskt läge och utformning av väderdata och är framtaget av ASHRAE 
Fundamentals 2001. Figur 40 visar graf över utomhustemperaturen. Övriga grafer för klimatet 
redovisas i bilaga 5.   
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Figur 40. Graf över utomhustemperatur för klimatfil Stockholm, Bromma.   

 
I tabell 15 redovisas indata för referensmodellen.  
 

Indata Värde Kommentar 

Storlek ca 2600 m2  Modellarea 

Atemp ca 1900 m2  

Omslutningsarea 2511 m2  

Klimatfil Stockholm, Bromma  

Vindprofil ”Urban” Stadsbebyggelse 

Tryckkoefficienter ”Sheltered” Skyddat läge för vind 

Luftläckage/Infiltration 0,8 l/s, m2 klimatskal  
vid 50 Pa 

Vinddriven 

Orientering 66° relativt azimuten 

Zonmodell IDA ICE Standard nivå Energiberäkning 

Rumshöjd 2,4 m  

Värmesystem Fjärrvärme Ideal Heater, alltid på 

Ytterväggar U = 0,2 W/m2,K Lättbetong, puts, isolering, 
puts 

Innerväggar 150 mm betong  

Takbjälklag U = 0,08 W/m2,K Betong + 400 mm mineralull 
567m2 

Markbjälklag 
Innergolv 

U = 3,8 W/m2,K  
 

Betong 150 + ytskikt, 567m2 
Betong 150 + ytskikt 

Mark U-värde = 1,5 W/m2,K 0,1 m  

Fönster 
 

Uglas = 1.0 W/m2 K 
Ukarm = 2.0 W/m2 K, 10 % karmandel 

g = 0.55 
ST = 0.47 

Inget solskydd. Skuggning av 
byggnader runt om objektet. 

Totalt 240 m2 fönster 
Utot = 1,1 W/m2 K 

Dörrar U-värde = 2,0 W/m2 K Totalt 34 m2
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Köldbryggor  Se bilaga 2 

Börvärde 
inomhustemperatur 

+21  P-reglering 

Luftflöde 0.35 l/s, m2  Kontinuerlig från- och tilluft 

Värmeåtervinning 
SFP 

ca 98 %  
1,55 kW/(m3/s) 

Dubbla korsströmsväxlare, 
bypass vid -5  

Förbehandling tilluft Förvärmning med värmebatteri Tilluftstemp 20

Tappvarmvatten 25 kWh/m2, år Enligt Sveby [25] 

Internvärme 70 % från utrustning och belysning 
100 % personvärme 

Enligt Sveby [25] 

Belysning 630 kWh/år, lgh 
10 timmar/dygn 

Enligt Sveby [25] 

Utrustning 2370 kWh/år, lgh 
jämnt fördelat över året 

Enligt Sveby [25] 

 Tabell 15. Egenskaper hos referensmodellen för energisimulering.   

Tabell 16 nedan redovisar hur internlasten från ockupanter modellerats i IDA ICE. Närvarotiden 
har av fördelats efter eget tycke över dagen.  
 

Lägenhetstyp  [Antal boende] Närvarotid Kommentar 

2 rk 1,63 00.00-07.00, 
17.00–00.00  

alla dagar 

Schablon 14 h/dygn 
80 W/person  

Enligt Sveby [25] 
3 rk 2,18 

4 rk 2,79 

Tabell 16. Antal boende och närvarotid i modellen.  

 

6.2 Referensmodell för simulering av termisk komfort 
För att bedöma hur dem olika parametrarna påverkar den termiska komforten har Miljöbyggnads 
bedömningskriterier utnyttjats. Det värst drabbade våningsplanet har valts ut varav ca 20 % av 
våningsplanets golvarea bedömts. Den bedömda arean motsvarar 2 lägenheter. Lägenheterna 
befinner sig på tredje planet och är lokaliserade mot södra fasaden. Ena lägenheten har 
gavelplacering och har tre fasader mot klimatskalet, medan den andra enbart har två. Vid 
energisimuleringarna upptäcktes höga temperaturer inomhus under sommartid och låga under 
vintertid i dessa två lägenheter, och har därför valts att studeras närmre.  
Med exakt samma förutsättningar som vid referensfallet av energisimuleringen erhålls helt 
oacceptabla PPD-värden. Detta beror bland annat på förenklad zonfördelning och avsaknad av 
vädring. Referensfallet modelleras så att ett medelvärde över PPD vid årssimulering för 
undersökta zoner uppfyller nivå brons enligt Miljöbyggnad dvs. som högst 20 % missnöjda. För 
undersökningen av den termiska komforten studeras samtliga sovrum och vardagsrum. 
Egenskaper för referensmodellen redovisas i tabell 17, i övrigt är förutsättningarna lika som för 
energisimuleringen.       
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Figur 41. Modell för beräkning av termisk komfort.  

 

 
Figur 42. Våningsdel kontrollerad för termisk komfort. 

 

Indata Värde Kommentar 

Ventilationsflöden Krav enligt BBR  Tolkning enligt [75] 
Tilluft i ockuperade zonerna 

Tilluftstemperatur Lägsta temperatur 19   

Vädring Temperaturstyrd, + 25   
Samtliga ockuperade zoner 

med fönster 

100 % öppning, 07.00 – 20.00 
10 % öppning, övrig tid 

1 maj – 31 augusti 

Persienner  Ljusstyrd 
100 W/m2 på fönsterglaset 

Mellan fönsterglas 
Multipel för g-värde: 0,39 

Schema enligt vädring 

Tabell 17. Egenskaper hos referensmodellen för simulering av termisk komfort. 

Vid bedömning av indikator 10 och 11 har syntetiska klimatfiler används för att simulera 
extremförhållanden. De syntetiska klimatfilerna i programmet är framtagna av ASHRAE och 
beskriver dimensionerande endagsklimat. Även årssimuleringar har utförts för att på så vis 
erhålla PDH. I figur 43 och 44 visas redovisas utomhustemperaturen för dem syntetiska fallen.  
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Figur 43. Utomhustemperatur för det syntetiska vinterklimatfallet. 

 
Figur 44. Utomhustemperatur för det syntetiska sommarfallet. 

Eftersom ingen kyla är installerad i bostadshus, blir vädring och avskärmning under 
sommarperioden en nödvändighet för att kunna erhålla rimliga PPD-värden. Vid behandling av 
parametern g-värde har samma schema och styrning av fönsteröppning modellerats men utan 
persienner och högst 25 % fönsteröppning. Anpassningen är en nödvändighet för att fånga in 
betydelsen av solinstrålningen mot fönstret. Detta är enda undantaget från referensen. För att 
IDA ska kunna beskriva den upplevda inomhusmiljön krävs att ockupanter närvarar i zonen. 
Tabell 18 visar uppgifter om ockupanterna.     
 

Rum Närvarotid Kommentar 

Sovrum 00.00 - 07.00 
alla dagar 

7 timmar 
1 m framför rummets största fönster 

Vardagsrum 17.00 - 00.00 
alla dagar  

7 timmar 
1 m framför rummets största fönster 

Tabell 18. Närvarotider för PPD-modellen.  

Samtliga ockupanter har ett clo-värde 0.85  0.25. Övre värdet motsvarar långbyxor och 
långärmad tröja, och undre värdet motsvarar tunna långbyxor och t-shirt. Beklädnadsnivån 
justeras av programmet efter givna börvärden på temperatur och komfort. Nivån vid vilken 
ockupanterna har maximal respektive minimal klädsel regleras av programmet, vilket innebär 
maximal klädsel vid PMV -1 och minimal vid PMV 1. Lufthastigheten i samtliga zoner är ansatt 
till 0,1 m/s.    
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7 RESULTAT  
 
I figur 45 redovisas månadsvis levererad energi för referensfallet. Lila beskriver 
tappvarmvattenanvändningen, rött beskriver värmesystemet, blå färg beskriver el till fläktar och 
pumpar, och vit beskriver hushållselen. Referensbyggnadens energianvändning är beräknad till 
ca 80 kWh/m2, år. Värdet bör inte ses som en absolut siffra för verkliga byggnaden.  
 

 
Figur 45. Månadsvis energianvändning för referensfallet.  

 

7.1 Energibesparingsmöjligheter 
För att belysa hur stor teoretisk energibesparingspotential varje parameter har beräknas 
differensen mellan största och minsta energianvändning. Detta redovisas i figur 46. Parametrarna 
är ordnade efter sjunkande besparingspotential. I bilaga 3 redovisas alla simuleringsresultaten. 
Observera att resultaten inte utgör definition för andra flerbostadshus, men kan ses som teoretisk 
anvisning på energisparpotential för olika parametrar för liknande hus som i studien.     
 

 
Figur 46. Energisparpotential för olika parametrar. 
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7.2.1 Ventilationssystem 

Störst besparing görs vid ändring av ventilationssystem från F-system till FTX-system. För fallet 
med FTX har en konstant verkningsgrad används. Vid en övergång från F-system till FTX-
system med temperaturverkningsgrad på närmare 98 %, fullständig balans hos 
ventilationsflödena, 0,35 l/s m2, har ca 40 kWh/m2 besparats, det innebär ca 34 % besparing av 
energianvändningen. Resultatet visar 48 kWh/m2 besparing i fråga om värmebehov, men ca 7 
kWh/m2 ökning av elbehovet ty F-systemet har enbart en fläkt med SFP 0,6 kW/(m3/s), medan 
FTX-systemets har två fläktar med SFP 1,55 kW/(m3/s).      
 

7.2.2 Verkningsgrad 

Det stora intervallområdet som testats för luftvärmeväxlingens temperaturverkningsgrad medför 
till att sparpotentialen hamnat bland de parametrar som medför till störst energibesparing. 
Skillnaden mellan 50 % konstant temperaturverkningsgrad och 98 % har medfört till ca 25 % 
minskning av energianvändningen. Det bör påpekas att om till- och frånluftsflöden är olika stora 
ändras temperaturverkningsgraden. Vid simulering har konstant till- och frånluftsflöde utnyttjats. 
Temperaturverkningsgrad är en parameter som är knuten till växlarens konstruktion och 
dimension och kan användas för att jämföra olika typer av växlare, och bör inte förvandlas med 
energiverkningsgraden då den uttrycker förhållandet mellan återvunnen energi och 
energibehovet utan återvinning.       
 

7.2.2 Inomhustemperatur 

Värmeflödet genom klimatskalet drivs av differensen av inomhus- och utomhustemperaturer. 
Genom att hålla högre temperatur inomhus bidrar det till en större temperaturdifferens över 
klimatskalet vilket medför till desto större värmeförluster och därmed större energianvändning. 
Att sänka inomhustemperaturen från 22 , vilket är ofta förekommande i äldre flerbostadshus, 
till 20 	har visat sig medföra till ca 10 % minskning av energianvändningen.      
 

7.2.2 Fönster 

Fönsterglaset U-värde kan bidra till 21 % minskning av energianvändningen då det ändrats från 
2,9 W/m2 K till 0,7 W/m2 K. Siffran gäller vid förändring av enbart fönsterglaset. 
Att fönsterandelen inte utgör större förändring förklaras med att större fönster medför till mer 
värmeförlust men samtidigt också till mer insläppt solvärme. Det bör tilläggas att i 
flerbostadshus finns ingen kylanläggning som kostar energi då solvärmelasten ökar på grund den 
ökade fönsterandelen. Sambandet mellan energianvändning och fönsterandel blir mer 
komplicerat för byggnader med kyla och stora glasfasader. Vidare medför den förenklade 
zonindelningen till att sollasten mot varje fönster orsakar uppvärmning av hela zonen. Skulle 
lägenheterna modellerats varje rum för sig skulle solvärmen genom ett fönster bidra till 
tillskottsenergi i respektive rum och trögheten hos innerväggar skulle medföra att andra 
utrymmen inte uppvärms lika fort eller lika mycket. Karmandel och U-värdet för fönsterkarm 
utgör mycket liten påverkan trots stor förändring hos parametrarna. Detsamma gäller för 
ytterdörrarna    
 

7.2.2 U-värde ytterväggar 

Ytterväggarna i modellen utgör 1029 m2 exklusive fönster och källarytterväggar. Total besparas 
15 % av energianvändningen då U-värdet ändras från 0,45 W/m2 K till 0,1 W/m2 K. Kvarnseglet 
har vid renovering tilläggsisolerats med 100 mm mineralull. Begynnelsekonstruktionen bestod 
enbart av 150 mm lättbetong. Förändringen innebär förbättring av U-värdet från 0,45 W/m2 K till 
0,2 W/m2 K, vilket enligt parameterstudien inneburit ca 11 % minskning av energianvändningen.         
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7.2.2 Köldbrygga yttervägg-fönster 

För objektet har köldbryggan mellan yttervägg och fönster visats sig ha störst påverkan på 
energianvändningen då den varieras mellan sitt största och minsta värde enligt 
programutvecklarnas definition. Köldbryggans längd är totalt 635 m vilket är längsta 
köldbryggan för objektet efter den som uppstår vid anslutning av yttervägg och bjälklag som är 
1029 m. Det sämsta värdet på parametern är för båda köldbryggorna 0,4 W/m K. Anledningen 
till att köldbryggan mellan yttervägg och fönster ändå utgör större påverkan på 
energianvändningen är att programmet räknar med fönsterperiferi, medan för bjälklaget fördelas 
köldbryggans värde på två olika zoner ty bjälklaget utgör gränsen för zonerna. Vilket innebär att 
köldbryggans värde för anslutningen mellan yttervägg och bjälklag egentligen blir 0,2 W/m K. 
Vid multiplikation av den linjära läckflödeskoefficienten med längden av köldbryggan blir 
därmed köldbryggan kring fönstret störst. Differensen mellan största möjliga köldbrygga kring 
fönsteranslutning och att inte räkna med den utgör ca 14 % i fråga om energianvändning.       
Resultatet av de olika köldbryggorna visar att det generellt krävs stora värden på köldbryggorna 
för att dem ska ge tydlig påverkan på energianvändningen. Vid en simulering rekommenderas att 
lägga störst besvär på att få de köldbryggor som anses ha störst betydelse ur energisynpunkt. För 
flerbostadshus av typen lamellhus kan det innebära köldbryggan mellan yttervägg och fönster 
samt yttervägg och bjälklag. Detta beror till stor del på att dem utgör längsta köldbryggorna.  
 

7.2.2 U-värde takbjälklag 

Resultatet visar ca 8 % minskad energianvändning om U-värdet för takbjälklaget ändras från 
0,55 W/m2 K till 0,08 W/m2 K. Förbättringen beror på den stora skillnaden i U-värdet men också 
för att taket för lamellhus utgör större andel av klimatskalet än i jämförelse med t.ex. punkthus. 
Det bör tillägas att det högsta testade U-värdet idag sällan förekommer hos äldre flerbostadshus 
ty tilläggsisolering av takbjälklag är relativt billigt och ofta oproblematisk åtgärd i jämförelse 
med fönsterbyte eller tilläggsisolering av ytterväggar, och har därmed utförts på många äldre 
byggander.           
 

7.2.2 g-värde 

Resultatet visar att g-värde kan utgöra en viktig faktor i fråga om energibesparing. Ju högre g-
värde desto lägre energianvändning erhålls ty större mängd solenergi kan tillgodoses i 
byggnaden. Problemet med allt för höga g-värden hos fönster är att det medför till 
övertemperatur inomhus. Parametern blir därmed viktigare i fråga om termisk komfort än för 
energianvändningen. En ändring för g-värdet från 0,78 till 0,35 medför till ca 13 % ökning av 
energianvändningen. Det bör påpekas att låga värden som 0,35 för fönster i praktiken också 
innebär minskad andel dagsljusinsläpp, men kan åstadkommas med kombination av t.ex. 
persienner. Vidare gäller samma resonemang som för fönsterandelen, det vill säga att den 
förenklade zonmodellen kan innebära att större andel av solenergin kan tillgodogöras för hela 
zoner. Utifrån resultatet kan påstås att en kombination av högt g-värde för att tillgodogöra 
solvärme framförallt under vår och höst är att rekommendera, för att sedan kombinera det med 
persienner för att undvika övertemperaturer under sommartid.       
 

7.2.2 Luftläckage 

Luftläckaget har visat sig ha förvånansvärt liten påverkan på energianvändningen. Förklaringen 
kan ligga i att det råder fullständig ventilationsbalans i modellen samt att läckaget ansatt som 
vinddriven och vindprofilen som utnyttjats är ”urban” som beskriver stadsmiljö. Med tanke på 
att byggnadsmodellen är omgiven av lika höga byggnader så blir resultatet mer verklighetstroget. 
Dessutom är tryckkoefficienterna ansatta enligt programmet ”sheltered”, vilket förmedlar en 
vindskyddad byggnad. Koefficienterna används i programmet för att beräkna vindtrycket på de 



 50 

yttre ytorna på byggnaden i förhållande till vindhastigheten i takhöjd. Koefficienterna är 
beroende av byggnadsform och omgivande förhållande. Inställningarna i programmet för val av 
läckagetyp är många och betydelsen av läckaget blir därmed också lika varierande. Under 
studien testades även att avlägsna omgivande hinder, och vindprofil för en fritt vindexponerad 
byggnad angavs i programmet, samt tryckkoefficienterna ändrades till ”exposed”. Resultatet 
visade mer än dubbelt så står inverkan på energianvändningen. Det rekommenderas att 
luftläckaget studeras närmre.  
  

7.2.2 U-värde markbjälklag 

Att markbjälklaget inte utgör större skillnad trots stora förändringar hos U-värdet beror delvis på 
att marken själv har en isolerande förmåga samt att temperaturen i marken är mycket högre än 
utomhustemperaturen över året vilket medför till lägre värmeflöde genom bjälklaget. Vidare är 
nästan halva källargrunden i modellen outgrävt och därmed inte tempererad.  
 
   

7.3 Parameterinverkan på energianvändningen 
Av figurerna nedan 47, 48 och 49 framgår hur energianvändningen ändras utifrån referensfallet 
för olika parametrar. Referensparametrarna redovisas med nollinjen, ty skillnaden blir noll.  
 

 
Figur 47. Skillnad i energianvändning från referensfallet för olika parametrar. 
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Figur 48. Skillnad i energianvändning från referensfallet för olika parametrar. 

 

 

 
Figur 49. Skillnad i energianvändning för olika köldbryggor. 
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Tabell 19 beskriver kodningen till parametrarna i figurerna ovan. Referensparametern redogörs 
med ett (R) i raden.  
 

Kod Förklaring 
MB1 Markbjälklag U-värde = 3,8 W/m2, K (0 mm isolering) (R) 

MB2 Markbjälklag U-värde = 0,60 W/m2, K (50 mm isolering) 

MB3 Markbjälklag U-värde = 0,33 W/m2, K (100 mm isolering) 

MB4 Markbjälklag U-värde = 0,17 W/m2, K (200 mm isolering) 

MB5 Markbjälklag U-värde = 0,11 W/m2, K (300 mm isolering) 

MB6 Markbjälklag U-värde = 0,08 W/m2, K (400 mm isolering) 

  

TB1 Takbjälklag U-värde = 0,55 W/m2, K (50 mm isolering) 

TB2 Takbjälklag U-värde = 0,33 W/m2, K (100 mm isolering) 

TB3 Takbjälklag U-värde = 0,17 W/m2, K (200 mm isolering) 

TB4 Takbjälklag U-värde = 0,11 W/m2, K (300 mm isolering)  

TB5 Takbjälklag U-värde = 0,08 W/m2, K (400 mm isolering) (R) 
  

YV1 Yttervägg U-värde = 0,45 W/m2, K (0 mm isolering) 

YV2 Yttervägg U-värde = 0,27 W/m2, K (50 mm isolering) 

YV3 Yttervägg U-värde = 0,20 W/m2, K (100 mm isolering) (R)  

YV4 Yttervägg U-värde = 0,15 W/m2, K (150 mm isolering)  

YV5 Yttervägg U-värde = 0,12 W/m2, K (200 mm isolering) 

YV6 Yttervägg U-värde = 0,10 W/m2, K (250 mm isolering) 

  

LL1 Luftläckage = 0,2 l/s, m2  

LL2 Luftläckage = 0,5 l/s, m2  

LL3 Luftläckage = 0,8 l/s, m2 (R) 

LL4 Luftläckage = 1,1 l/s, m2  

LL5 Luftläckage = 1,4 l/s, m2  

LL6 Luftläckage = 1,7 l/s, m2  

LL7 Luftläckage = 2,0 l/s, m2  

  

IT1 Inomhustemperatur = 18  

IT2 Inomhustemperatur = 19  

IT3 Inomhustemperatur = 20  

IT4 Inomhustemperatur = 21  (R) 

IT5 Inomhustemperatur = 22  

IT6 Inomhustemperatur = 23  

IT7 Inomhustemperatur = 24  

  

D1 Dörr U-värde = 0,9 W/m2, K  

D2 Dörr U-värde = 1,45 W/m2, K 

D3 Dörr U-värde = 2,0 W/m2, K (R) 

  

UF1 U-värde fönster = 0,7 W/m2, K 

UF2 U-värde fönster = 1,0 W/m2, K (R) 

UF3 U-värde fönster = 1,5 W/m2, K 

UF4 U-värde fönster = 2,0 W/m2, K 

UF5 U-värde fönster = 2,5 W/m2, K 

UF6 U-värde fönster = 2,9 W/m2, K 

  

g1 g-värde = 0,78 
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g2 g-värde = 0,68 

g3 g-värde = 0,55 (R) 

g4 g-värde = 0,45 

g5 g-värde = 0,35 

  

KA1 Karmandel fönster = 20 % (andel av fönsterarean) 

KA2 Karmandel fönster = 15 % (andel av fönsterarean) 

KA3 Karmandel fönster = 10 % (andel av fönsterarean) (R) 

  

UK1 U-värde karm = 1,0 W/m2, K 

UK2 U-värde karm = 1,5 W/m2, K 

UK3 U-värde karm = 2,0 W/m2, K (R) 

UK4 U-värde karm = 2,5 W/m2, K 

  

NT1 Nyckeltal = 10 % (andel av golvarean) 

NT2 Nyckeltal = 15 % (andel av golvarean) (R) 

NT3 Nyckeltal = 20 % (andel av golvarean) 

NT4 Nyckeltal = 25 % (andel av golvarean) 

  

VG1 Verkningsgrad värmeväxlare = 98 % (R) 

VG2 Verkningsgrad värmeväxlare = 85 % 

VG3 Verkningsgrad värmeväxlare = 65 % 

VG4 Verkningsgrad värmeväxlare = 50 % 

  

F Frånluftsystem  

FTX Från- och tilluftssystem med värmeväxlare (R) 

  

KB1.0 Köldbrygga yttervägg-bjälklag = 0,0 W/m K 

KB1.1 Köldbrygga yttervägg-bjälklag = 0,01 W/m K 

KB1.R Köldbrygga yttervägg-bjälklag = 0,02 W/m K(R) 

KB1.2 Köldbrygga yttervägg-bjälklag = 0,05 W/m K  

KB1.3 Köldbrygga yttervägg-bjälklag = 0,2 W/m K  

KB1.4 Köldbrygga yttervägg-bjälklag = 0,4 W/m K  

  

KB2.0 Köldbrygga yttervägg-innervägg = 0 W/m K 

KB2.1 Köldbrygga yttervägg-innervägg = 0,01 W/m K 

KB2.R Köldbrygga yttervägg-innervägg = 0,017 W/m K(R) 

KB2.2 Köldbrygga yttervägg-innervägg = 0,03 W/m K  

KB2.3 Köldbrygga yttervägg-innervägg = 0,2 W/m K  

KB2.4 Köldbrygga yttervägg-innervägg = 0,4 W/m K 

  

KB3.0 Köldbrygga yttervägg-yttervägg hörn = 0 W/m K 

KB3.1 Köldbrygga yttervägg-yttervägg hörn = 0,06 W/m K 

KB3.R Köldbrygga yttervägg-yttervägg hörn = 0,07 W/m K (R) 

KB3.2 Köldbrygga yttervägg-yttervägg hörn = 0,08 W/m K (R) 

KB3.3 Köldbrygga yttervägg-yttervägg hörn = 0,2 W/m K  

KB3.4 Köldbrygga yttervägg-yttervägg hörn = 0,8 W/m K  

  

KB4.0 Köldbrygga yttervägg-fönster = 0 W/m K 

KB4.1 Köldbrygga yttervägg-fönster = 0,02 W/m K 

KB4.2 Köldbrygga yttervägg-fönster = 0,03 W/m K  

KB4.3 Köldbrygga yttervägg-fönster = 0,06 W/m K  
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KB4.R Köldbrygga yttervägg-fönster = 0,12 W/m K (R) 

KB4.4 Köldbrygga yttervägg-fönster = 0,4 W/m K  

  

KB5.0 Köldbrygga yttervägg-dörr = 0 W/m K 

KB5.1 Köldbrygga yttervägg-dörr = 0,02 W/m K 

KB5.2 Köldbrygga yttervägg-dörr = 0,03 W/m K (R) 

KB5.3 Köldbrygga yttervägg-dörr = 0,06 W/m K  

KB5.R Köldbrygga yttervägg-dörr = 0,12 W/m K (R) 

KB5.4 Köldbrygga yttervägg-dörr = 0,4 W/m K  

  

KB6.0 Köldbrygga yttervägg-tak = 0 W/m K 

KB6.R Köldbrygga yttervägg-tak = 0,021 W/m K (R) 

KB6.1 Köldbrygga yttervägg-tak = 0,07 W/m K 

KB6.2 Köldbrygga yttervägg-tak = 0,09 W/m K  

KB6.3 Köldbrygga yttervägg-tak = 0,3 W/m K  

KB6.4 Köldbrygga yttervägg-tak = 0,8 W/m K  

  

KB7.0 Köldbrygga yttervägg-grundplatta = 0 W/m K 

KB7.R Köldbrygga yttervägg-grundplatta = 0,026 W/m K (R) 

KB7.1 Köldbrygga yttervägg-grundplatta = 0,08 W/m K 

KB7.2 Köldbrygga yttervägg-grundplatta = 0,14 W/m K  

KB7.3 Köldbrygga yttervägg-grundplatta = 0,3 W/m K  

KB7.4 Köldbrygga yttervägg-grundplatta = 0,8W/m K  

  

KB8.0 Köldbrygga yttervägg-balkong = 0 W/m K 

KB8.1 Köldbrygga yttervägg-balkong = 0,15 W/m K (R) 

KB8.R Köldbrygga yttervägg-balkong = 0,2 W/m K 

KB8.2 Köldbrygga yttervägg-balkong = 0,2 W/m K  

KB8.3 Köldbrygga yttervägg-balkong = 0,8 W/m K  

KB8.4 Köldbrygga yttervägg-balkong = 1,2 W/m K  

Tabell 19. Beskrivning av koder till parametrarna i figur 47, 48 och 49.  
 

7.3.1 Parameterbeteende 

I diagrammen nedan presenteras den korrelationen mellan energianvändningen och några av de 
parametrar som i studien visat sig ha större energisparpotential än 5 kWh/m2. Graferna är 
ordnade efter fallande energisparpotential hos parametrarna. Det bör observeras att graferna 
gäller för den specifika modellen i studien, och utgör inte definition för andra modeller. 
Ekvationerna för diagrammen ska kunna användas för att interpolera mellan parameterförändring 
och energianvändningen.   
  
Figur 50 visar förhållandet mellan temperaturverkningsgrad för värmeväxlaren och 
energianvändningen. Av förhållandet och ekvationen för grafen kan konstateras att för varje 10 
% ökning av värmeväxlarens temperaturverkningsgrad erhålls ca 5,5 kWh/m2 skillnad i 
energianvändningen.  
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Figur 50. Korrelation mellan temperaturverkningsgrad för värmeväxlare och energianvändning.   

 
Förhållandet mellan inomhustemperatur och energianvändningen är kvadratisk. Ökningen sker 
med ökande inomhustemperatur, men kurvan är relativt flack. Figur 51 visar graf förhållandet. 
Att sänka inomhustemperaturen från 21  till 20  innebär ca 5 % energibesparing.      
 

 
Figur 51. Korrelation mellan energianvändning och inomhustemperatur. 

 
Figur 52 visar graf över förhållandet över U-värde för fönster och energianvändningen. 
Schablonmässigt för fönsterglasets U-värde kan med ekvationen i figuren sägas att för varje 
ändring av U-värdet med 0,11 W/m2, K medför det till ca 1 kWh/m2 förändring i 
energianvändningen.    
 

 
Figur 52. Korrelation mellan U-värde för fönster och energianvändning. 
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Figur 53 visar graf över relationen mellan U-värde för ytterväggar och energianvändningen. Den 
linjära approximationen över förhållandet visar en snabb ökning av energianvändningen då U-
värdet för ytterväggarna ökas. Baserat på ekvationen kan sägas att för varje förändring av U-
värdet med 0,025 W/m2 K erhålls cirka 1 kWh/m2 skillnad i energianvändningen.       
 

 
Figur 53. Korrelation mellan energianvändning och U-värde för ytterväggar. 

 
Figur 54 visar sambandet mellan köldbrygga och energianvändning. Köldbryggan som visats sig 
spela störst roll i studien är den mellan fönster och yttervägg. Av grafen beskriven kan sägas att 
för varje förändring av köldbryggan med 0,032 W/m K ändras energianvändningen med 1 
kWh/m2.   

 
Figur 54. Korrelation mellan köldbrygga (yttervägg-fönster)och energianvändning.  

 
I figur 55 redovisas kurvan som beskriver korrelationen mellan U-värde för takbjälklaget och 
energianvändningen. Resultatet visar att för varje förändring av U-värdet med 0,07 W/m2 K 
ändras energianvändningen med ca 1 kWh/m2. 
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Figur 55. Korrelation mellan energianvändning och U-värde för takbjälklag.  

 
Figur 56 visar att energianvändningen minskar då g-värde för fönster ökar. Karaktären på kurvan 
visar att en förändring av g-värdet med 0,07 medför till ca 1 kWh/m2 skillnad i 
energianvändningen. Siffran gäller då ingen vädring förekommer.       
 

 
Figur 56. Korrelation mellan g-värde för fönster och energianvändning. 

Figur 57 visar graf över relation mellan energianvändning och luftläckage. Grafen beskriver 
relationen mellan vinddriven infiltration/luftläckage och energianvändning då byggnaden 
befinner sig i stadsbebyggelse och därmed skyddad för vind. Totalt minskar energianvändningen 
med ca 6 % då luftläckaget ändras från största till minsta värdet.  
 

 
Figur 57. Korrelation mellan luftläckage och energianvändning. 
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7.4 Relation mellan energianvändning och termiskt klimat 
Resultatet av närmare 40 separata simuleringar visar en tydlig koppling mellan 
energianvändningen och PDH. Figur 58 visar relationen för dem parametrar som vid en 
försämrad egenskap medför till högre energianvändning och ökad PDH. Figur 59 visar 
förhållandet mellan energianvändning och medelvärdet över PPD i zonerna vid årssimulering.  
Energianvändningen som presenteras i detta kapitel är den som erhållits då simulering utförts för 
kontroll av den termiska komforten. Alla värden presenteras i bilaga 4.    
Parametrarna för figurerna är:  
– U-värde för tak, väggar och fönster 
– Ventilationssystem (F- och FTX-system) 
– Köldbrygga yttervägg-fönster 
– Luftläckage 
 

 
Figur 58. Relation mellan energianvändning och antalet missnöjda timmar.  

 
Figur 59 visar tendens till minskad PPD över året då energianvändningen minskar. Grafens 
utveckling störs av att PPD-värdet för luftläckage visar mycket högre PPD-värde i förhållande 
till förändring av energianvändning (flack trendlinje) i jämförelse med dem övriga parametrarna. 
Bortsett från detta observerande visar grafen en benägenhet till minskad energianvändning och 
förbättrad PPD.  
 

 
Figur 59. Relation mellan energianvändning och medelvärde för årlig PPD. 
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För parametrarna inomhustemperatur och g-värde redovisas separata figurer. Anledningen är att 
de två parametrarnas kurva lutar tvärt emot de övriga parametrarna. För inomhustemperaturen 
innebär ökning av parametern till ökning av energianvändningen, men sänkning av PDH. För g-
värdet medför ökning av parametern till minskning av energianvändningen. Eftersom 
ockupanterna utsätts för samma antal timmar solvärmelast under året utgör inte parameter någon 
förändring i PDH men desto större skillnad PPD, ty mängden genomträngd sol varierar med 
varierande g-värde och därmed utgör större påverkan på PMV och PPD. Figur 60 visar 
förhållandet mellan energianvändningen och PDH för båda parametrarna. Figur 61 visar istället 
förhållandet mellan energianvändningen och medelvärde över PPD för samtliga ockuperade 
zoner.    
         

 
Figur 60. Relation mellan energianvändning och PDH.   

 
Figur 61. Relation mellan energianvändning och medelvärde över PPD.  

 

7.4.1 Parameterinverkan vid klassning av termiskt klimat  

Simuleringsresultaten för de olika parametrarna skiljer sig åt beroende på om simuleringen är 
gjord för att bedöma parametern utifrån indikator 10 eller 11 enligt Miljöbyggnad, eller om 
simuleringen utförts för att ta reda på PDH. I bilaga 4 redovisas alla resultaten för respektive 
simuleringsfall.  
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I detta avsnitt presenteras de parametrar som visats sig ha störst påverkan för klassningssystemet 
enligt indikator 10 och 11. Observera att PPD-värden som ligger precis på gränsen mellan två 
klasser kan ha avrundats uppåt till närmsta heltal, men tillgivs den lägre klassens färg i 
tabellerna.   
 
För indikator 10 som representerar termiskt klimat sommar, har simuleringarna visat att enbart 
fönsters g-värde utgör skillnad vid klassning, så länge vädring tillåts. Skillnaden mellan 78 % 
solenergitransmittans och 68 % kan bli avgörande huruvida byggnaden inte kan klassas 
respektive bronsklassas utifrån rådande förutsättningar. Tabell 20 visar klassning för hela 
parameterintervallet. 
Övriga parametrar utgör inte någon vilket beror största sannolikhet på att zonerna vädras, vilket 
innebär att vid klassning av indikator 10 kan nivå guld uppnås för bostäder genom att enbart ha 
öppningsbara fönster oavsett förändring av övriga parametrarna. Och för g-värdet förutsätter 
nedanstående resultat att fönstren är minimalt öppna. För fallet utan fönstervädring har det vid en 
testsimulering visat sig att det är omöjligt att understiga 20 % PPD trots det lägsta värdet för 
parametern. Till och med i kombination med persienner mellan fönsterglasen som ger 
multipelfaktorn 0,39 enligt programmet, blir klimatet inte tillräckligt komfortabelt.        
   

1 
Sov1 

1 
Sov2 

1 
Sov3 

1 
Vardagsr

2 
Sov1

2 
Sov2

2 
Sov3

2 
Vardagsr Betyg  Slutbetyg 

g1  29  12  14  18  44  12  12  24  KLASSAD  KLASSAD 

g2  23  11  11  16  34  10  10  19  KLASSAD  BRONS 

g3  18  9  9  13  23  8  8  14  KLASSAD  BRONS 

g4  15  7  7  12  17  7  7  11  BRONS  SILVER 

g5  12  7  6  11  14  6  6  9  SILVER  SILVER 

Tabell 20. Klassning av termisk klimat sommar med olika g-värden för fönster. 

 
För indikator 11 som representerar termiskt klimat vinter har övriga parametrarna utom g-värdet, 
luftläckaget och köldbryggan betydelse vid klassning. Att luftläckaget inte påvisar någon 
skillnad kan bero på att det syntetiska klimatet som är representativt för ett visst datum inte utgör 
klimatfilens värsta dag i fråga om vind. Som tidigare nämnt är luftläckaget/infiltrationen 
vindberoende. Luftläckagets betydelse för den termiska komforten visar en mer rättvist bild vid 
årssimulering, se text i kapitel 7.4 och figur 59. Köldbryggan visar ingen tendens till förändring 
för den termiska komforten. Tabellerna nedan visar klassning för dem olika parametrarna. 
 

1 
Sov1 

1 
Sov2 

1 
Sov3 

1 
Vardagsr

2 
Sov1

2 
Sov2

2 
Sov3

2 
Vardagsr Betyg  Slutbetyg 

TB1  16  17  17  16  16  17  16  16  BRONS  BRONS 

TB2  16  15  15  16  15  15  15  16  BRONS  BRONS 

TB3  15  14  14  15  15  14  14  15  BRONS  SILVER 

TB4  15  14  14  15  14  14  14  15  BRONS  SILVER 

TB5  15  14  14  15  14  14  14  14  BRONS  SILVER 

Tabell 21. Klassning av termisk klimat vinter med olika U-värden för takbjälklaget. 

  
1 

Sov1 
1 

Sov2 
1 

Sov3 
1 

Vardagsr
2 

Sov1
2 

Sov2
2 

Sov3
2 

Vardagsr Betyg  Slutbetyg 

YV1  16  15  15  16  15  15  15  15  BRONS  BRONS 

YV2  15  14  14  15  15  14  14  15  BRONS  SILVER 

YV3  15  14  14  15  14  14  14  14  BRONS  SILVER 

YV4  15  14  13  15  14  14  14  14  SILVER  SILVER 
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YV5  15  13  13  15  14  14  13  15  SILVER  SILVER 

YV6  15  14  13  15  14  13  13  15  SILVER  SILVER 

 Tabell 22. Klassning av termisk klimat vinter med olika U-värden för ytterväggar.  

 
1 

Sov1 
1 

Sov2 
1 

Sov3 
1 

Vardagsr
2 

Sov1
2 

Sov2
2 

Sov3
2 

Vardagsr Betyg  Slutbetyg 

UF1  15  14  13  14  14  14  13  14  SILVER  SILVER 

UF2  15  14  14  15  14  14  14  14  BRONS  SILVER 

UF3  15  14  14  16  15  14  14  15  BRONS  SILVER 

UF4  16  15  14  16  16  15  14  16  BRONS  BRONS 

UF5  17  16  15  17  17  15  15  16  BRONS  BRONS 

UF6  18  16  16  18  17  16  16  17  BRONS  BRONS 

Tabell 23. Klassning av termisk klimat vinter med olika U-värden för fönster. 

 
1 

Sov1 
1 

Sov2 
1 

Sov3 
1 

Vardagsr
2 

Sov1
2 

Sov2
2 

Sov3
2 

Vardagsr Betyg  Slutbetyg

IT1  41  38  38  40  40  38  38  39  KLASSAD  KLASSAD 

IT2  30  28  27  30  29  28  28  29  KLASSAD  KLASSAD 

IT3  21  20  19  21  20  19  19  21  KLASSAD  KLASSAD 

IT4  15  14  14  15  14  14  14  14  BRONS  SILVER 

IT5  11  10  10  11  10  10  10  10  SILVER  SILVER 

IT6  8  7  7  8  7  7  7  7  GULD  GULD 

IT7  6  6  6  6  6  6  6  6  GULD  GULD 

Tabell 24. Klassning av termisk klimat vinter med olika inomhustemperaturer. 

 
1 

Sov1 
1 

Sov2 
1 

Sov3 
1 

Vardagsr
2 

Sov1
2 

Sov2
2 

Sov3
2 

Vardagsr Betyg  Slutbetyg 

F  16  16  15  17  15  16  15  17  BRONS  BRONS 

FTX  15  14  14  15  14  14  14  14  BRONS  SILVER 

Tabell 255. Klassning av termisk klimat vinter med olika F-system och FTX-system. 

 
Dem två viktigaste parametrarna av studien framkommet att beakta för det termiska klimatet av 
byggnaden är inomhustemperatur och fönsters g-värde. Figur 62 visar att det för 
inomhustemperaturen krävs minst 20 	 för att erhålla PPD under 20 % över året, men vid 
extrema förhållanden som vid klassning av indikator 11 krävs 21 . Figur 62 visar hur 
medelvärdet PPD i de undersökta zonerna för ett helt år varierar med inomhustemperaturen.   
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Figur 62. Förhållandet mellan inomhustemperaturen, energianvändningen och PPD. 

 
Figur 63 visar hur medelvärdet av PPD i de undersökta zonerna för ett helt år sjunker med 
sjunkande g-värdet. Ur figuren kan tolkas att det krävs ett g-värde under ca 0,65 för fönster som 
system för att undvika sämre PPD än 20 % då ytterst liten temperaturstyrd fönstervädring 
föreligger under perioden maj till augusti.   
  

 
Figur 63. Förhållandet mellan g-värde, energianvändningen och PPD. 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

17 19 21 23 25

P
P
D

°C

0

5

10

15

20

25

30

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

P
P
D

g‐värde



 63 

8 DISKUSSION 
 
Målet med arbetet har varit att för ett typiskt äldre flerbostadshus ta fram parametrar som har 
påtaglig energisparpotential, och få en uppfattning av vilka parametrar som bör vid 
energiberäkning beaktas med större varsamhet, samt försöka finna svar på om det föreligger 
någon korrelation mellan energianvändning och termisk komfort.  
De slutsatser som kan dras är att någon form av återvinning i ventilationssystem bör prioriteras 
vid upprustning av ett äldre flerbostadshus på grund av dess stora sparpotential, men resultatet 
visar att återvinning med ett FTX-system medför också till ökad termisk komfort. Nästa 
parameter som ur energisynpunkt är viktigt att beakta är inomhustemperaturen där stor 
energibesparing kan göras genom enstaka temperaturändring.  Dock medför temperatursänkning 
till under 20  till dålig termisk komfort över året. Innomhustemperaturen tillsammans med 
temperaturverkningsgrad för värmeväxlaren hos FTX-system har visats sig vara känsligaste 
parametrarna. Slutligen visar studien för dem flesta parametrarna en tydlig koppling mellan 
minskad energianvändning och ökad termisk komfort vilket bör ses som ytterligare incitament 
till att rusta upp äldre flerbostadshus.      
 
Under arbetets senare del har brister upptäckts hos referensmodellen vid energisimulering. 
Därför bör inte energianvändningen för referensfallet ses som en fullgod beskrivning av 
byggnadens verkliga energianvändning. Trots bristerna har modellen inte modifierats vilket gör 
att resultatet hela tiden är relativt referensfallet. Modellarean för hela byggnaden är t.ex. mycket 
stor vilket beror på att programmet räknar med golvarean för varje zon och inte Atemp, vilket har 
gjort att den energianvändningen fördelats på en större golvarea än nödvändigt, och 
tappvarmvattenet som också är angiven per kvadratmeter visar för stor förbrukning. Detta beror 
på att programutvecklarna inte definierar energianvändningen enligt svensk standard.  Därför blir 
energianvändningen för referensfallet missvisande. Men detta påverkar inte parametrarnas 
inverkar på referensfallet, ty beräkningar är relativta. Defekten gäller enbart för beräkning av 
energifallet dvs. hela byggnaden.  
 
Studien kring den termiska komforten bygger på att tillräcklig effekt tillgivits radiatorerna i 
modellen. Detta har utförts efter att effektbehovet för varje rum beräknats med programmet. 
Metoden kan diskutteras med tanke på att parameterstudien utgår från låsta parametrar. Men 
valet av att dimensionera radiatorerna i modellen efter behov då undersökt parameter ändras 
beror på att förändringar av parametrar har gjorts både till det bättre och sämre utifrån 
energisynpunkt. Vilket innebär att om effekten från radiatorerna för dem olika fallen förblev 
detsamma skulle olika parametrar medföra till orimlig eller i vissa fall ingen inverkan alls på 
termiska klimatet. I praktiken dimensioneras radiatorer och värmesystem efter byggnadens 
effektbehov. Med det som utgångspunkt har den termiska komforten undersökts. Trots 
dimensionerade radiatorer har dem flesta testade parametrarna visat påverkan på termiska 
komforten. Med rådande förutsättningar blir argumentet om att en upprustning inte bara medför 
till energibesparing, utan också till förbättrad termisk komfort ännu mer passande.      
 
Vid bedömning av indikator 10 utifrån varierande stort luftläckage visades i studien ingen 
skillnad i PPD. Men vid årssimulering påvisades desto större skillnader för parametern, vilket 
tolkas som att den dimensionerande dagen för bedömning av indikator 10 inte utgör den värsta 
dagen för luftläckagets påverkan på den termiska komforten. Det bör ses som ett skäl till att inte 
helt förlita sig på att det termiska klimatet är fullgod enbart då indikator 10 eller 11 bedöms. I det 
avseendet ger årssimuleringar en mer korrekt bild av parameterns inverkan.            
 
Under studien har det uppmärksammats att för termisk komfort och rimliga temperaturnivåer 
inomhus under årets varma period, blir öppningsbara fönster en nödvändighet för flerbostadshus 
som inte har någon kylanläggning installerad. Trots lågt g-värde på fönster och mekanisk 
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ventilation är vädring en nödvändighet för att erhålla rimliga PPD-värden. Faktum är att den 
enda parametern som trots liten fönstervädring utgör någon skillnad under sommarhalvåret är 
fönsters g-värde. För att erhålla PPD under 20 % över året krävs då ett totalt g-värde för 
fönsterkonstruktionen strax under 0,65, vilket innebär att samma PPD säkerligen går att erhålla 
med högre g-värde men i kombination med t.ex. persienner.  
 

8.1.1 Användning av resultatet 

För att göra parameteranalysen användbart sammanställs en figur utifrån resultaten för några av 
parametrarna. Figuren beskriver hur en procentuell förändring av en parameter medfört till 
procentuell förändring av energianvändningen. Den procentuella avvikelsen är relativt 
referensfallet. Lodräta axeln i figurerna nedan beskriver procentuella skillnaden i 
energianvändning och den vågräta beskriver procentuell skillnad i parametern relativt 
referensfallet. Det är tänkt att grafen skall kunna utnyttjas som hjälpmedel för anvisning och 
motivering av parameterkänslighet vid liknande projekt.  
 

 
Figur 64. Parameterkänslighet. 

På grund av ojämna förändringar hos parametrarna och på grund av allt för stort intervall mellan 
parametrarnas största och minsta värden har resultatet inte kunnat normaliseras. Därmed går det 
inte att jämföra känsligheten emellan parametrarna. Men med grafen ovan kan åtminstone 
parametrarnas inverkan på energianvändningen åskådliggöras. Vad som kan sägas utifrån grafen 
är vilka parametrar som snabbast bidrar till påverkan på energianvändningen i jämförelse med 
andra utifrån referensfallet. Lutningen avgör fallet.    
Alla parametrar har inte tagit med i figuren, men de som visat störst procentuell förändring är 
presenterade. Resultatet av studien kan utnyttjas för att presentera energibesparingsåtgärder för 
gammalt flerbostadshus, samt belysa huruvida vissa åtgärderna kan komma att påverkar det 
termiska klimatet. För en mer ingående förklaring på hur och varför dem olika parametrarna 
påverkar den termiska komforten krävs vidare studier.          
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9 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
 

9.1 Rekommendationer 
För andra som har som mål att utföra liknande studie i IDA ICA rekommenderas att lägga ner tid 
på referensmodellen för att undvika modifiering i efterhand. Simuleringarna blir mer 
tidskrävande ju större modeller som skapas i programmet. Generellt skulle andra program för 
liknande studie rekommenderas, så som VIP Energy där beräkningen utförs väldigt mycket 
snabbare, vilket gör att fler parameterändringar och mindre steg mellan parameterna kan 
studeras. Dock är det inte alla simuleringsprogram som har funktioner för beräkning av 
inneklimatet. Därmed bör tydligt övervägande göras i fråga om vad som efterfrågas innan 
programvara väljs. Innan modellbyggandet bör mycket arbete läggas ner på hur objektet ser ut 
och vad det består av, på så vis sparas dyrbar tid. Om objektet som ska uppföras i programmet är 
komplicerat rekommenderas förenklingar så att resultatet inte förvrängs. Om många simuleringar 
skall göras bör användaren lära sig att utnyttja versionshanteraren ty varje sparad fil upptar stort 
minne på datorn.   
 

9.2 Framtida arbete 
Denna studie har utgått från en enda byggnad och ett lokalt klimat som referens. Intressant vore 
att bepröva andra typer av flerbostadshus t.ex. punkthus, eller klimat för andra orter. Det skulle 
också vara intressant att pröva olika parameterkombinationer för att på så vis redogöra 
synergieffekter av parametrar för energianvändningen. En fortsatt studie hade kunnat ta fram 
optimum för parametrarna g-värde och inomhustemperatur i förhållande till termisk komfort och 
energianvändning. Utgångspunkten för personnärvaro i arbetet har varit schablontimmar 
hämtade från branschstandard och fördelat efter författarens eget tycke. För bostäder ser 
närvarotiden väldigt olika ut i jämförelse med kontor eller arbetsplatser. Därför kan det vara 
intressant att studera olika närvarotider och ockupantscenario vid undersökning av det termiska 
klimatet. Beteenderelaterade parametrar har i princip uteslutits i detta arbete men forskning visar 
att en stor del av energianvändningen hos byggnader kan kopplas till brukarna, vilket leder till att 
brukarrelaterade parameter borde utgöra en stor felmarginal i energiberäkningar och borde 
därmed undersökas närmre.  
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Byggnadstekniska detaljer 
Väggar 
 
Ytterväggar består av 300 mm lättbetong, 20 mm puts, 100 mm mineralullsisolering och 
slutligen 20 mm fasadputs. Konstruktionen är totalt 440 mm tjock och bereder ett U-värde på 0,2 
W/m2,K. Ytterväggarna anses inte ha några köldbryggor ty de är homogent byggda. 
Innerväggarna består av 150 mm betong. Ytterväggarna har tilläggsisolerats, vilket innebär att 
konstruktionen i uppkomst enbart bestod av lättbetong och puts.            

 
 
Tak 
 
Takbjälklaget består av 200 mm betong med totalt 400 mm lösullsisolering. Bjälklaget har på 
senare år tilläggsisolerats. Konstruktionen har ett U-värdet 0,08 W/m2 K. Taket är ett kalltak av 
formen sadeltak med en lutning på ca 11°. Taket består av plåt, råspont, luftspalt, takstolar, PE-
folie och invändig gipsskiva uppräknat utifrån och in. Ett fläktrum finns på vindsvåningen hyfsat 
centralt beläget på taket. Fläktrummet är byggd i träkonstruktion med 170 mm 
mineralullsisolering i ytterväggarna och ett tak likt byggnadens resterande yttertak fast med 195 
mm mineralull mellan takstolar. U-värdet på fläktrummets yttertak har U-värdet 0,18 W/m2,K. 
Dess ytterväggar har U-värdet 0,23 W/m2,K.       
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Grundkonstruktion  
 
Grundkonstruktionen ser ut enligt figuren nedan. Som det kan ses saknas isolering i 
källargrunden. Övriga bjälklag i huset består av 200 mm betong plus överlagsgolv.  
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Fasad mot väster: 

 
 
Fasad mot öster: 

 
 
Fasad mot söder: 

 

Fasad mot norr: 

 
Planlösning, entréplan: 

  



 75 

Bilaga 2. Uppskattning av köldbryggor 
Köldbryggorna för byggnaden har uppskattats genom att först simulera en homogen del för att få 
fram värmeflödet genom partiet därefter simuleras samma del fast denna gång med 
anslutningsdetalj för att återigen beräkna värmeflödet. Endast 1  temperaturskillnad över 
insidan och utsidan av konstruktionsdelen har angivits för att på så vis få fram 
läckflödeskoefficienten.	Ψ‐värdet är det som efterfrågas i IDA ICE. Värmeflödet betecknas med 
den grekiska bokstaven ϕ	 och temperaturskillnaden med	 ∆θ. Köldbryggorna har konstruerats 
efter befintliga ritningar med en del förenklingar, och bör inte anses som representativa för andra 
flerbostadshus.    

/∆  W/mk 
 

Anslutning Φ inkl köldbrygga 
[W/mK] 

Φ exkl köldbrygga 
[W/mK] 

Ψ 
[W/mK] 

Yttervägg-bjälklag 0,210 0,188 0,022 

Yttervägg-innervägg 0,208 0,192 0,017 

Yttervägg-yttervägg 0,35 0,28 0,07 

Yttervägg-fönster 0,35 0,23 0,12 

Yttervägg-dörr 0,35 0,23 0,12 

Yttervägg-tak 0,252 0,231 0,021 

Yttervägg-grundplatta 2,812 2,786 0,026 

Yttervägg-balkong 0,32 0,17 0,15 

Tabell 26. Tabell över köldbryggor. 

Av tabellen ovan kan konstateras att byggnadens värsta köldbryggpor finns i anslutningen 
mellan yttervägg/fönster, yttervägg/dörr och yttervägg/balkong. Dörranslutningen ser nästan 
likadan ut som för fönster och antas därmed till samma värde. Beräkningarna är en uppskattning 
som gjort med en enklare metod i programmet Comsol Multiphysics. Nedan visas två exempel 
för temperaturfördelning vid två anslutningar. Anslutning mellan ytterväggen och bjälklag visas 
till vänster och anslutningen mellan yttervägg och fönster till höger. I IDA tillges den beräknade 
läckflödeskoefficienten. Programmet beräknar själv ut köldbryggans längd utifrån modellens 
geometri och multiplicerar det med köldbryggans värde.   
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Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Sum [W/K] 

External wall - Internal slab  1028.61 m  0.011 W/(K m)  11.315  

External wall - Internal wall  208.35 m  0.008 W/(K m)  1.771  

External wall - External wall  209.56 m  0.070 W/(K m)  14.669  

Window perimeter  634.74 m  0.120 W/(K m)  76.169  

External door perimeter  117.60 m  0.120 W/(K m)  14.112  

Roof - External wall  40.59 m  0.021 W/(K m)  0.852  

External slab - External wall  163.43 m  0.026 W/(K m)  4.249  

Balcony floor-External walls  29.86 m  0.150 W/(K m)  4.479  

External slab - Internal wall  180.15 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Roof - Internal wall  25.27 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Exteral walls - Inner corners  141.68 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External walls  2511.52 m2  0.000 W/(K m2)  0.000  

Sum  -  -  127.6 

Figur 65. Köldbryggor från referensmodellen. 
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Bilaga 3. Tabell över olika parametrars inverkan på 
energianvändningen  
 

Kod Parameter Specifik 
energianvändning 

[kWh/m2, år] 

Avvikelse från 
referensfallet 
[kWh/m2, år] 

Avvikelse 
[%] 

Skillnad 
bästa/sämsta 

scenario 
[kWh/m2, 

år] 
 U-värde markbjälklag  

[W/m2 K] 
    

MB1  3,87  79,70 (R) 0,0 0,00  

MB2 0,6 78,20 -1,50 -1,88  

MB3 0,33 77,30 -2,4 -3,01  

MB4 0,17 76,50 -3,2 -4,02  

MB5 0,12 76,10 -3,6 -4,52  

MB6 0,09 75,90 -3,8 -4,77 3,8 

 U-värde takbjälklag  
[W/m2 K] 

    

TB1 0,55 86,90 7,20 9,03  

TB2 0,33 83,40 3,70 4,64  

TB3 0,16 81,00 1,30 1,63  

TB4 0,11 80,10 0,40 0,50  

TB5 0,08 79,70 (R) 0,00 0,00 7,20 

 U-värde ytterväggar  
[W/m2 K] 

    

YV1 0,45 89,40 9,7 12,17  

YV2 0,28 82,70 3,0 3,76  

YV3 0,20 79,70 (R) 0,0 0,00  

YV4 0,16 77,90 -1,8 -2,26  

YV5 0,13 76,80 -2,9 -3,64  

YV6 0,1 75,90 -3,8 -4,77 13,5 

 Luftläckage 
[l/s, m2] 

    

LLS1 0,2 78,00 -1,7 -2,13  

LLS2 0,5 78,80 -0,9 -1,13  

LLS3 0,8 79,70 (R) 0,0 0,00  

LLS4 1,1 80,60 0,9 1,13  

LLS5 1,4 81,40 1,7 2,13  

LLS6 1,7 82,30 2,6 3,26  

LLS7 2 83,2 3,5 4,39 5,2 

 Inomhustemperatur 
[ ] 

    

IT1 18 72,7 -7,0 -8,78  

IT2 19 74,10 -5,6 -7,03  

IT3 20 76,30 -3,4 -4,27  

IT4 21 79,70 (R) 0,0 0,00  

IT5 22 84,20 4,5 5,65  

IT6 23 90,60 10,9 13,68  
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IT7 24 97,70 18,0 22,58 25,0 

 U-värde fönster  
(exkl. karm) 
[W/m2 K] 

    

UF1 0,7 77,20 -2,5 -3,14  

UF2 1 79,70 (R) 0,0 0,00  

UF3 1,5 84,20 4,5 5,65  

UF4 2 88,70 9,0 11,29  

UF5 2,5 93,40 13,7 17,19  

UF6 2,9 97,20 17,5 21,96 20,0 

 g-värde fönster 
[-] 

    

g1 0,78 77,00 -2,70 -3,39  

g2 0,68 78,10 -1,60 -2,01  

g3 0,55 79,70 (R) 0,00 0,00  

g4 0,45 81,20 1,50 1,88  

g5 0,35 82,90 3,20 4,02 5,9 

 Fönsterkarmandel 
[% av fönster] 

    

KA1 20 81,80 2,1 2,63  

KA2 15 80,70 1,0 1,25  

KA3 10 79,70 (R) 0,0 0,00 2,1 

 U-värde fönsterkarm 
[W/m2 K] 

    

UK1 1 78,50 -1,2 -1,51  

UK2 1,5 79,10 -0,6 -0,75  

UK3 2 79,70 (R) 0,0 0,00  

UK4 2,5 80,60 0,9 1,13 2,1 

 Nyckeltal 
[% av golvarea] 

    

NT1 10 78,40 -1,3 -1,63  

NT2 15 79,70 (R) 0,0 0,00  

NT3 20 80,90 1,2 1,51  

NT4 25 82,50 2,8 3,51 4,1 

 Verkningsgrad VVX 
[%] 

    

VG1 98 79,70 (R) 0,0 0,00  

VG2 85 86,10 6,4 8,03  

VG3 65 96,80 17,1 21,46  

VG4 50 105,50 25,8 32,37 25,8 

 Ventilationssystem     

FTX  79,70 (R) 0,00 0,00  

F  120,00 40,30 50,56 40,3 

 Köldbrygga 
Yttervägg - 

innerbjälklag 
[W/m K] 

Annan referenspunkt    

KB1.0 0 79,3 -0,40 -0,50  

KB1.1 0,01 79,50 -0,20 -0,25  

KB1.R 0,022 79,70 (R) 0,00 0,00  
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KB1.2 0,05 80,40 0,70 0,88  

KB1.3 0,2 83,90 4,20 5,27  

KB1.4 0,4 88,60 8,90 11,17 9,30 

 Köldbrygga 
Yttervägg - innervägg 

[W/m K] 

    

KB2.0 0 79,60 -0,10 -0,13  

KB2.1 0,01 79,70 0,00 0,00  

KB2.R 0,017 79,70 (R) 0,00 0,00  

KB2.2 0,03 79,80 0,10 0,13  

KB2.3 0,2 80,50 0,80 1,00  

KB2.4 0,4 81,50 1,80 2,26 1,90 

 Köldbrygga 
yttervägg-yttrevägg 

hörn 
[W/m K] 

    

KB3.0 0 79,2 -0,50 -0,63  

KB3.1 0,06 79,70 0,00 0,00  

KB3.R 0,07 79,70 (R) 0,00 0,00  

KB3.2 0,08 79,80 0,10 0,13  

KB3.3 0,2 80,80 1,10 1,38  

KB3.4 0,8 85,70 6,00 7,53 6,50 

 Köldbrygga 
Yttervägg - fönster 

[W/m K] 

    

KB4.0 0 76,10 -3,6 -4,52  

KB4.1 0,02 76,70 -3,0 -3,76  

KB4.2 0,03 77,00 -2,7 -3,39  

KB4.3 0,06 77,90 -1,8 -2,26  

KB4.R 0,12 79,70 (R) 0,0 0,00  

KB4.4 0,4 88,60 8,9 11,17 12,50 

 Köldbrygga 
Yttervägg - dörr 

[W/m K] 

    

KB5.0 0 79,10 -0,60 -0,75  

KB5.1 0,02 79,20 -0,50 -0,63  

KB5.2 0,03 79,30 -0,40 -0,50  

KB5.3 0,06 79,40 -0,30 -0,38  

KB5.R 0,12 79,70 (R) 0,00 0,00  

KB5.4 0,4 81,30 1,60 2,01 2,20 

 Köldbrygga 
Yttervägg - tak 

[W/m K] 

    

KB6.0 0 79,7 0,00 0,00  

KB6.R 0,021 79,7 (R) 0,00 0,00  

KB6.1 0,07 79,80 0,10 0,13  

KB6.2 0,09 79,90 0,20 0,25  

KB6.3 0,3 80,20 0,50 0,63  

KB6.4 0,8 80,90 1,20 1,51 1,20 

 Köldbrygga 
Yttervägg - 
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grundplatta 
[W/m K] 

KB7.0 0 79,6 -0,10 -0,13  

KB7.R 0,026 79,7 (R) 0,00 0,00  

KB7.1 0,08 80,10 0,40 0,50  

KB7.2 0,14 80,60 0,90 1,13  

KB7.3 0,3 81,70 2,00 2,51  

KB7.4 0,8 85,20 5,50 6,90 5,60 

 Köldbrygga 
Yttervägg - balkong 

[W/m K] 

    

KB8.0 0 79,50 -0,2 -0,25  

KB8.1 0,1 79,70 (R) 0 0,00  

KB8.R 0,15 79,7 0 0,00  

KB8.2 0,2 79,80 0,1 0,13  

KB8.3 0,8 80,70 1 1,25  

KB8.4 1,2 81,30 1,6 2,01 1,80 
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Bilaga 4. Tabell över olika parametrars inverkan på termiska 
komforten 
Kolumnen Max PPD beskriver medelvärdet av det maximala PPD-värdet som uppkommer i 
samtliga ockuperade zoner under året. PDH beskriver medelvärdet av totalt antal missnöjda 
timmar i samtliga zoner över året. Presenterade värden är erhållna då varje zon tillförts med 
tillräckligt värmeeffekt från radiatorer. Kolumnerna med rubriken 10 och 11 representerar 
indikator 10 och 11 dvs. termiskt klimat sommar och termiskt klimat vinter. I dessa kolumner 
presenteras PPD-värdet för respektive indikator. Simuleringen är gjord för representativ dag för 
sommarfallet respektive vinterfallet.  
Vid simulering av g-värdet har en annorlunda referenspunkt utnyttjats. Detta för att infånga 
betydelsen av parametern under sommartid. Istället för fullständigt öppna fönster har enbart 25 
% fönsteröppning modellerats, samt persienner tagits bort.    
  

 Kod 
 

Parameter Specifik 
energianvändning 

[kWh/m2, år] 

Max 
PPD 

PDH 
[timmar] 

10 
Vinter 

11 
Sommar 

 U-värde takbjälklag  
[W/m2 K] 

     

TB1 0,55 130,8 16,96 352 BRONS GULD 

TB2 0,33 106,8 16,35 333 BRONS GULD 

TB3 0,16 90,2 15,51 318 SILVER GULD 

TB4 0,11 84,7 15,46 313 SILVER GULD 

TB5 0,08 82,2 (R) 15,38 310 SILVER GULD 

 
U-värde ytterväggar  

[W/m2 K] 
 

 
   

TB1 0,45 93,3 15,85 323 BRONS GULD 

TB2 0,28 85,5 15,52 314 SILVER GULD 

TB3 0,20 82,2 (R) 15,38 310 SILVER GULD 

TB4 0,16 80,3 15,12 308 SILVER GULD 

TB5 0,13 79,2 14,80 305 SILVER GULD 

TB1 0,1 78,4 14,87 304 SILVER GULD 

 Luftläckage 
[l/s, m2] 

     

LLE1 0,2 79,9 14,27 305 SILVER GULD 

LLE2 0,5 81,1 14,48 307 SILVER GULD 

LLE3 0,8 82,2 (R) 15,38 310 SILVER GULD 

LLE4 1,1 83,5 15,76 311 SILVER GULD 

LLE5 1,4 84,7 16,78 313 SILVER GULD 

LLE6 1,7 85,9 18,34 316 SILVER GULD 

LLE7 2 87,1 20,38 319 SILVER GULD 

 Inomhustemperatur 
[ ] 

     

IT1 18 70,6 37,74 601 KLASSAD GULD 

IT2 19 74,0 27,72 481 KLASSAD GULD 

IT3 20 78,8 19,97 383 KLASSAD GULD 

IT4 21 82,2 (R) 15,38 310 SILVER GULD 

IT5 22 86,5 12,47 256 SILVER GULD 

IT6 23 90,9 10,89 222 GULD GULD 
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IT7 24 95,2 10,30 204 GULD GULD 

 U-värde fönster  
 [W/m2 K] 

     

UF1 0,7 77,9 14,68 303 SILVER GULD 

UF2 1 82,2 (R) 15,38 310 SILVER GULD 

UF3 1,5 89,9 15,36 320 SILVER GULD 

UF4 2 97,8 16,19 330 BRONS GULD 

UF5 2,5 105,8 17,87 348 BRONS GULD 

UF6 2,9 112,2 19,79 366 BRONS GULD 

 g-värde fönster 
[-] 

Annan referenspunkt 
 

    

g1 0,78 79,1 26,03 323 SILVER KLASSAD 

g2 0,68 80,3 20,58 319 SILVER BRONS 

g3 0,55 82,1 (R) 17,58 316 SILVER BRONS 

g4 0,45 83,7 16,78 317 SILVER SILVER 

g5 0,35 85,4 15,98 319 SILVER SILVER 

 Ventilationssystem      

FTX  82,2 (R) 15,38 310 BRONS GULD 

F  108,8 16,48 357 SILVER GULD 

 Köldbrygga 
Yttervägg - fönster 

[W/m K] 

     

KB4.0 0 76,5 15,10 304 SILVER GULD 

KB4.1 0,02 77,5 15,02 305 SILVER GULD 

KB4.2 0,03 78,0 14,95 305 SILVER GULD 

KB4.3 0,06 79,4 14,95 306 SILVER GULD 

KB.4.R 0,12 82,2 (R) 15,38 310 SILVER GULD 

KB4.4 0,4 96,2 15,53 310 SILVER GULD 

 
 


