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Sammanfattning 
 

Ett passivhus är byggt av stomentreprenör företaget Strängbetong i Vara med ventilation 

och uppvärmning i samma system som kallas för Termodeck. Uppvärmningen sker genom 

att tilluft från ett FTX-aggregat förs igenom håldäcksbjälklag som värmer upp bjälklaget. Med 

det erhålls ett ”värmegolv och värmetak”. För ett sådant system behövs en byggnad med 

tung betongstomme.  

Energibalans beräkning har gjorts med IDA program och schablon värden från olika 

kravspecifikationer som visar simulerade värden. Målet med det här arbetet är att jämföra 

dessa simulerade värden med uppmätta värden för det senaste året av husets existens. 

Därefter genom beräkningar analysera skillnader som uppstod vid olika energiposter av 

huset.  

Schablonvärden från kravspecifikations program som FEBY och SVEBY har ändrats i 

beräkningar för bland annat viktiga poster som varmvatten och uppvärmningssystem för att 

få ett närmare värde till det verkliga resultatet. 

Resultatet av total energianvändning visade ett ungefärlig liknande värde men olika energi 

poster av energianvändningen avvek där vissa poster förbrukade mer energi än simulerad 

och vissa mindre. I helhet blev det beräknade behovet av köpt energi till 94 % av det verkliga 

behovet. 

 

Nyckelord: Lärkträdet, passivhus, energibalans, Termodeck, Strängbetong, 

kravspecifikationer 
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Abstract 
 

A passive house is constructed by framing Entrepreneur Company Strängbetong in Vara with 

ventilation and heating in the same system that is called TermoDeck. Heating is provided by 

supply from an FTX-system which passes through the hollow-core slabs that heat up the 

floor structure who makes it into a "heated floor and heated ceilings". For such a system 

requires a building with a concrete frame. 

 

Energy balance calculation has been made with an IDA program and standard values from 

different specifications that show the simulated values. The objective of this work is to 

compare the simulated values with measured values for the last year of the building's 

existence. Then by calculations analyze the differences that arose at different energy parts of 

the house. 

 

Standard values from requirements specification program FEBY and SVEBY has been 

changed in the calculations for including important items like hot water and heating system 

to get a closer value to the actual result. 

 

The result of total energy showed approximately similar values but different energy parts of 

energy usage deviated. Some parts consumed more energy than simulated and some parts 

less. In total it was estimated that the need for purchased energy was 94% of the actual 

need. 

 

Keywords: Lärkträdet, passive house, energy balance, TermoDeck, Strängbetong, 

requirement specifications.
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Förord 

 

Detta examensarbete har skrivits på Kungliga tekniska högskolan i Haninge Stockholm med 

Byggteknik och design som program. Det är ett slutgiltigt arbete som omfattar 15 

högskolepoäng. Arbetet är genomfört vårterminen 2013 i sammarbete med företaget AB 

Strängbetong.  

Idén för projektet gavs från Strängbetong själva som ville ha detta område undersökt.   

Ett antal personer som har hjälp oss mycket under arbetes gång vill vi passa på att tacka. 

Tack till Gösta Lindström som vi tog kontakt med i början för sökning av examensarbetet, ett 

stort tack till Peter Roots som har varit med från början till slutet och har anordnat det flesta 

information och kontakt som har behövts, tack till Alexander Engström som har tagit fram 

information om Termodeck och installations system, tack till Magnus Helgeson och Rickard 

Nordberg för hjälp av rapportskrivning, tack till Per Roald arbetets examinator och slutligen 

tack till Sten Hebert skolans utbildningsledare för samordning av arbetets utförande. 

 

KTH Haninge 

Darwn Nezamaldin 

Julius Kawoya
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Byggnader i Sverige står för ungefär 30 procent av den totala energianvändningen. Det är 

driften av byggnaderna som står för det mesta av energianvändningen. Det är viktigt att i 

början av projekteringsskedet tänka på energiförbrukningen i framtiden. (Sveriges bygg 

industrier).  

Sveriges Byggindustrier har mål om energieffektiva byggnader utan klimatpåverkan som 

främjar till minskad energianvändning vid ombyggnation och nyproduktion ”Det ska vara 

enkelt och lönsamt att bygga lågenergihus” (Sveriges bygg industrier). 

Genom rapporter och seminarier behandlar Sveriges Byggindustrier att öka kunskapen om 

energieffektivisering i byggnader. Energieffektivisering är viktig och växande marknad för 

byggföretagen. Sveriges Byggindustrier samfinansierar Sveby och underhåller Svebys 

branschstandard. 

Stomentreprenör företaget strängbetong har färdigställt ett passivhus i Vara som använder 

ventilationssystemet Termodeck. Termodeck systemet har funnits sedan 70-talet och har 

varit på bättringsväg sedan dess.  

Simulerad beräkning från äldre examensarbete om byggnaden är kalkylerad med IDA 

program. Med hjälp av dessa indata har det gjorts en energibalans beräkning för hela huset. 

Simulerade värden ska jämföras med de uppmätta resultaten. 

 

1.2 Syfte och mål 
 

Detta arbete syftar till att jämföra ett års mätning av energianvändning med ett simulerad 

värde från program och schablon värden för passivhuset Lärkträdet, detta är för att 

undersöka om skillnader uppstår eller inte. Energianvändningen kommer att delas in i olika 

energi poster där man tar hänsyn till dem viktigaste posterna där skillnader uppstod. 

”Poster” kommer att förklaras senare i kapitel 3. Uppgiften är kunskap om dessa differenser 

samt analys om vad som blev skillnad. Med beräkningar och teorier samt hjälpmedel från 

organisationer som certifierar passivhus ska dessa analyser göras. 
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1.3 Avgränsning 
 

Mätningar av den verkliga energianvändningen kommer inte att göras på grund av 

rapportens omfattning, utan uppmätta resultat från Strängbetong har mottagits. Mätningar 

som mottas är från år 2012 till 2013. Dessa mätningar är från det senaste året som huset har 

funnits. Detta är på grund av byggfukt som har hunnit torka ut det sista året som medför att 

en mer korrekt mätning mottas jämför med det första året. 

Som tidigare nämnts så kommer detta examensarbete bara att begränsas till skillnad mellan 

dessa två olika resultat och analysering. Simuleringsberäkningar är genomförda med IDA 

program och schablon värden mottaget från tidigare examensarbete om Lärkträdet.  

 

1.4 Metoder och material 
 

 En volym modell av husets olika mätpunkter där rumsgivarna befinner sig är ritad 

med hjälp av Revit program. Dessa punkter är temperaturmätning på olika delar av 

huset. 

 Simulerade beräkningar är gjorda med IDA program som räknar fram husets totala 

energibehov. Mottaget från tidigare examensarbete. 

 Mätdata från år 2012 till 2013 är mottaget från Strängbetong som skall jämföras med 

simulerings värden från programmet IDA.  

 Kravspecifikation från FEBY och Sveby kommer att tillämpas för schablon värden 

samt BBR Kapitel 9. 

 Värmebehovsberäkning av Catarina Warfvinge tillämpas för vissa ändringar av del 

ekvationer från IDA programmet. 

 Handberäkningar är också tillämpat för korrigering av värden som uppfattas okorrekt.  
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1.5 Litteratur studie 
 

Tidigare arbeten inom samma område har gjorts där liknande energieffektiva byggnader har 

granskats med olika program eller analys för antingen förbättring av energianvändningen 

eller att jämföra olika värden för energibalans.  

 

Passivhuset Lärkträdet, En studie om den termiska massans inverkan på effekt- och 

energibehovet samt inomhusklimatet i ett passivt flerbostadshus, 2011-07-11, Gustaf 

Brunnberg 

Examensarbetet behandlar samma byggnad som detta examensarbete men målet är att 

bevisa den termiska massans effektivitet. En energibalans beräkning har gjorts med IDA 

program där posterna delas upp i tre huvud delar. Fastighetsel, Tappvarmvatten och 

uppvärmning. Senare har det gjort en jämförelse om byggnaden hade bestått av en lättare 

stomme istället för en tung stomme. En av slutsatserna för arbetet blev att behovet av köpt 

energi mättes till 95 % av den faktiska byggnadens behov. Simulerade värden som ska 

användas för detta examensarbete har tagits från Gustafs Brunnbergs arbete. 

 

Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö av Annika Nilsson, 

Lund 2003 

Efter ett års mätningar av fjärrvärme, fastighets- och hushållsel visas om energieffektiva 

fastigheter med god komfort har byggds. I examensarbetet behandlas främst energibalansen 

för dessa energieffektiva byggnader. Där det visar att dem flesta fastigheter har en 

felmarginal på 40-60 % av beräknat energibehov jämfört med simulerad. Hon visar också att 

beräknat energibehov är för låg på grund av energiberäkningsprogram som används. 

 

Utnyttjande av byggnaders värmetröghet av Jens Persson och Daniel Vogel, Lund 2011  

Här används en byggnads värmetröghet på samma sätt som detta examensarbete. 
Undersökning av skillnaden mellan en traditionell installationsteknik och några kommersiella 
system som syftar till att utnyttja byggnadens värmetröghet utförs. Undersökning av fem 
system görs där bland annat en av dem är Termodeck som i detta examensarbete. Dessa fem 
företag som framställer dessa system är eGain, EnReduce Energy Systems, Kabona, NordIQ 
och Termodeck. 
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2. AB Strängbetong 
 

Företaget strängbetong är en stomentreprenör som bygger stommen till bostäder 
parkeringshus och kontor. En stor referens objekt är Friends arena där strängbetong har 
utför hela stommen. Tillverkningen, transporten och monteringen av betongelementen sköts 
utav dem själva. Strängbetong är kvalitets och miljö certifierade enligt SS-EN ISO 9001 och 
14001 sedan 2002. Produktionen är certifierad enligt BBC. (www.strangbetong.se) 
 

2.1 Strängbetongs arbetssätt och allmän information om betong 
 

Strängbetong använder tunga material som betong på grund av värmelagringen. Betong 

lagrar 2000 gånger mer värme än luft per volymenhet och Strängbetong använder 

betongens värmelagring med Termodeck som system. I flerbostadshuset Lärkträdet används 

betongstomme som gör huset till en tung byggnad. (www.strangbetong.se) 

Ytterväggarna av sandwich element är gjorda för att täta innerskivan med fogar mot 

passager av luft mellan inne och ute. Sedan gjuts dem vertikala och horisontella fogarna med 

bruk under gjuttryck. Samma sak gäller för fogar i takbjälklag, karmar till fönster och 

fönsterdörrar. (www.strangbetong.se) 

Matrialet betong går att återanvända till 100 %. Betong består av 75 % ballast och 25 % 

cement och vatten. En litet nackdel med framställning av cement är att det ger upphov till 

koldioxid utsläpp där cementindustrin i Sverige står för 3 % av total koldioxid utsläpp. 

(www.strangbetong.se) 

Strängbetong gjuter inomhus som ger bra kontroll eftersom betong tillverkas i en torr och 

säker miljö. Installationer och stomkomplementer kan införas på ett lätt sätt där risken för 

inbyggda fuktskador minskar väsentligt. (www.strangbetong.se) 

Problem med fukt minskar med gjutning inomhus och fuktproblem kan påverka en byggnads 

funktion till en stor del. Fuktproblem delas upp i två kategorier; Byggfukt och fuktpåverkan 

under byggnadens drifttid. Byggfukt kan orsaka mögelbildning vid nybyggnad medan vid 

byggnadens brukstid kan regn och blåst påverka betong elementen. (www.strangbetong.se)  
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3. Energi balans 
 

En byggnad förlorar sitt värme genom bland annat ventilations - och transmissionsförluster. 

För att en balans skall uppstå behövs aktiv och passiv uppvärmning. Det leder i sin tur till en 

jämn temperatur i byggnaden. Högre tillförd effekt än effektförlusterna leder till en ökning i 

temperatur och energi. Blir den tillförda effekten lägre än effektförlusterna då följs en 

minskning på temperaturen och energi (Projektering av VVS-installationer, 2013). Därför gör 

man en värmebalansberäkning där hänsyn till olika energi ”poster” tas. Dessa poster delas in 

tillförd och bortförd energi. Bortförd energi behandlar transmissionsförluster, luftläckning, 

ventilationsförluster, tappvarmvatten förlust, distribution och regler förlust, fastighets el 

förlust och hushållsel användning. Energi kan också tillföras till en byggnad och dessa är 

bland annat, spillvärme från apparater, värme från personer värme från sol och 

värmeåtervinnings aggregat från ventilationer. Här nedan visas en enkel ekvation på 

värmebalans där bortförd energi skall vara lika med tillförd energi. (Byggnaden som system, 

2012) 

 

 

                             [W]  (3.4) 

                                [W] 

                              [W] 

                                          [W] 

                                  

 

(Projektering av VVS-installationer, 2013) 
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Figur 3.1 illustrerar systemgräns för byggnadens energianvändning. Dem poster som 

passerar systemgränsen skall tas med i beräkningen. Lärkträdet har i detta fall solfångare, 

värmeåtervinning med ett FTX-system som kan kopplas till denna bild. 

 

 

 

 

Figur 3.1 Systemgräns för en byggnads energianvändning. Transmissionsförluster, 

luftläckning, ventilationsförluster mm. (BBR) 
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3.1 Transmissionsförluster          
 

Transmissionsförluster är summan av energiförluster genom konstruktions delar samt 

köldbryggor. Ekvation för transmissionsförluster och köldbryggor demonstreras i ekvation 

3.5 nedan. (värmebehovsberäkning 2001) 

                      
 
   

 
   

 
             

 Där 

                                                  

                                               

                                                         

                                 

                                                               

                               

                                                               [m] 

                                                     

                                

 

3.1.1 Värmegenomgångskoefficient    

 

Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient   , är en summering av alla 

byggnadsdelars U-värden och areor.    beräknas enligt ekvation       . 
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3.2 ventilationsförluster,        

 

Byggnadens ventilationsförluster och luftläckage visas i ekvation 3.6 här nedan där 

ventilations förluster är energin som behövs för att driva ventilationen i byggnaden och 

luftläckage är den värme som tar sig ut genom byggnadens ihåligheter. 

(värmebehovsberäkning 2001) 
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3.3 Värmesystemets effektbehov     
 

Värmeeffekt behov energi är den energi som tillförs till byggnaden för att värma byggnaden 

där denna tillförsel sker med förvärmning av tilluften. Effektbehovet för aktiv uppvärmning 

vid en ungefärlig tidpunkt beror på byggnadens specifika effektförlust,      , 

temperaturskillnaden mellan ute och inne samt det passiva värmetillskotten. Detta kan 

beskrivas enligt ekvationer nedan. (värmebehovsberäkning 2001) 

 

                                  

Där  
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3.4 Passivvärme effekt,         

 

Gratis passivvärme effekt (       ) från personer, elbelysningar apparater, solstrålningar, 

mm. ger bidrag till att värme aggregatet stängs av innan det önskade inomhustemperaturen 

har uppnåtts. Normallt önskas en inomhustemperatur på      (värmebehovsberäkning 

2001), Det finns också en gränstemperatur för en byggnad. Med gränstemperaturen som 

utgångs temperatur uppnåtts det önskade inomhustemperaturen med hjälp av den 

gratisvärme tillskottet.  

”Den passivvärme effekt från personer varierar mellan 500 till 3000KWh per år, 1500 till 

3000 KWh från hushållel, 1000 till 3000KWh sol strålningar. Det gäller för en lägenhet eller 

ett småhus. Det totala gratis passivvärme effekt per år 3000- 9000KWh för en lägenhet 

eller ett småhus”. (värmebehovsberäkning 2001) 

Över årets 8760 timmar, kan den gratis passivvärme effekt beräknas enligt ekvation        

utgående från gratis värmeenergi          . 
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4. Krav 
 

I detta kapitel tas fram olika regler och teorier för arbetets beräkning och analys. Tanken 

med detta kapitel är att visa hur olika teorier och regler kan användas för att certifiera ett 

passivhus. Som tidigare nämnt kommer detta kapitel att behandla för det mesta regler och 

schablon värden som berör arbetets analys och beräkningar, dvs. där man har trott att 

felberäkningar har uppstått.  

Här nedan följer ett antal program och regler samt schablon värden för passivhus (Boverkets 

byggregler, Sveby och FEBY). Ekvationer kommer senare att tillämpas för ändrade schablon 

värden. 

 

4.1 Boverkets byggregler (BBR) 
 

Vid nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation och mark och rivningsarbeten gäller BBR. 

BBR 2008 drogs fram den 1 juli 2008 med undantag för kapitel 9 energihushållning. 

Detta examensarbete lägger stor fokus på energihushållningsreglerna för bostäder som finns 

i kapitel 9. ett antal av de viktigaste regler presenteras nedan. 

 

Allmänna krav 

 

Bostäders specifika energianvändning och genomsnittliga värmegenomgångskoefficient får 

inte överstiga dessa värden som visas i tabell 4.1 (BBR). Klimatzon I tillhör Norrbottens, 

Västerbottens och Jämtlands län. Klimatzon II tillhör Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas 

och Värmlands län. klimatzon III tillhör Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 

Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, 

Hallands, Blekinge och Gotlands län (BBR). En karta på klimatzonerna taget från Sveriges 

centrum för Nollenergihus visas nedan. 
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Figur 4.1 Karta på Sveriges klimatzoner (Sveriges centrum för nollenergihus) 

 

 

 

 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika energianvändning 

[kWh per m2       och år] 
150 130 110 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

[W/m2K] 

0,50 0,50 0,50 

 

Tabell 4.1 - Maximalt tillåten specifik energianvändning och maximalt tillåten genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient för bostäder med annat uppvärmningssätt än elvärme. (BBR) 



Kapitel 4 Krav 

13 
 

Med byggnadens specifika energianvändning anses byggnadens energianvändning fördelad 

på arean av de utrymmen som planeras att värmas till mer än 10 °C. Med en byggnads 

energianvändning avses ”den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår 

behöver levereras till en byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

byggnadens fastighetsenergi” Detta benämns oftast som köpt energi. (BBR) 

 

 

Tabell 4.2 - Maximalt tillåten specifik energianvändning, maximalt tillåten installerad eleffekt 

för uppvärmning och maximalt tillåten genomsnittlig värmegenomgångs koefficient för 

bostäder med elvärme. (BBR) 

 

4.2 Sveby 

 

Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader. Det är ett program 

visar hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning. Schablonvärden finns som 

används för energiberäkning. Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och 

fastighetsbranschen där material är framtaget och godkänd av ett olika större företag och 

intresseorganisationer i byggbranschen. (SVEBY, bruk indata bostäder) 

I Svebys brukarindata bostäder läggs fram informationer om indata för beräkning av 
energianvändning av bostäder. Dessa är anslutna till kraven i byggreglerna. I ett exempel för 
personvärme används dessa schablonvärden. (SVEBY, bruk indata bostäder) 
 
 

Klimatzon I II III 

Maximala specifika 

energianvändning 

[kWh per m2       och år] 
95 75 55 

Maximalt tillåten installerad 

eleffekt för uppvärmning [kW] 

+ tillägg då       är större än 

130 m2 

5,5 

 

0,035       –       

5,0 

 

0,030(      –    ) 

4,5 

 

0,025(      – 130) 

Maximalt tillåten Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

[W/m2K] 

0,50 0,50 0,50 
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”Vid beräkningar används ofta värdet 100 W intern värme från vuxna personer och 60 W 
från barn men dessa värden varierar med kön och personernas aktivitet (rörliga, sovande, 
stillasittande etc.). Ett rekommenderat medelvärde är 80 W per person, där antal personer 
beräknas enligt tabell 10 nedan.” (SVEBY, bruk indata bostäder) 
 
Vidare finns det en kortfattad sammanställning av framtagna brukarindata för nya 

flerbostadshus som visas i tabellen här nedan från SVEBYs bruk indata för bostäder. 

 

Tabell 4.3 Kortfattad sammanställning av framtagna brukarindata för nya flerbostadshus 

(SVEBY, bruk indata bostäder) 
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4.3 FEBY 
 

FEBY står för Forum för energieffektiva byggnader och är ett program för att ta fram 

kravspecifikationer för passivhus och minienergihus i sammarbete med branschen. Krav 

ställs bland annat på varmvatten, fastighets el, köpt energi, ljud, termisk komfort, 

luftläckning, fönster och mätning. På samma sätt som Sveby programmet finns det schablon 

värden att använda på dessa olika delar. Här nedan i tabell 4.4 kan det ses olika schablon 

värden på varmvatten. (FEBY) 

Varmvatten 

För beräkning av årlig varmvattenanvändning    , ska följande ekvation användas: 

                                

För beräkning av årsenergi för varmvatten ska följande ekvation användas: 

                                  

Tabell 4.4 månadvis fördelning av tappvarmvattenflöden. (FEBY) 

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

1,13 1,16 1,13 1,09 0,89 0,84 0,71 0,74 0,94 1,09 1,13 1,15 

 

Spillvärme från apparater 

Hushållsel för energieffektiva byggnader beräknas enligt schabloner här nedan. Här ingår det 

inte el till fläktar, pumpar eller belysning på fasad eller i trädgård och inte heller till 

motorvärmare: 

• Flerbostadshus: 1040 kWh/(år, hushåll) + 300 kWh/(år, person) 

• Småhus: 1400 kWh/(år, hushåll) + 400 kWh/(år, person) 

 

Schablon värden på hushållel under året enligt tabell 4.5 nedan. 

Tabell 4.5 månadvis fördelning an hushållsel (FEBY) 

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

1,25 1,22 1,15 1 0,88 0,78 0,73 0,75 0,83 1 1,16 1,25 
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Övriga kravspecifikationer som gäller klimatskalet och ventilationssystemet 

 Luftläckningen genom klimatskalet får inte överstiga 0,30 l/sm2 vid en tryckskillnad 

på 50 Pa. 

 Fönstren får ha ett U-värde på maximalt 0.9 W/m2°C.  

 Ventilationssystemet ska klara lägst ljudklass B i sovrum. 

 Tilluftstemperaturen på ventilationsluften får inte överstiga 52 °C. 
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5. Lärkträdet 
 

 
Figur 5.1. Lärkträdet (Strängbetong, Passivhus) 

 

Passivhuset lärkträdet som visas i figur 5.1 byggdes oktober 2009. Det är byggt på Allégatan i 

Vara Västergötland. Det är ett flerbostadshus som används för senior boende. Huset består 

av 16 lägenheter med 4 lägenheter per våning och hela lägenhetsytan går till cirka 832 

kvadratmeter. Husets totala area är cirka 1245 kvadratmeter.  

Källarvåningen består av bland annat en lokal, ett förrådsrum, ett värmecentral rum och ett 

elcentral rum. Botten våningen till våningen högst upp har samma plan lösning som 

resterande 4 våningar. På varje våning finns två lägenheter på 50 kvadratmeter och två på 54 

kvadratmeter. En ritning på bottenplanen är visat nedan för en demostrering av mått och 

area på lägenheterna. 
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Figur 5.2 Bottenplan ritning 
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5.1 Konstruktion 
 

Stommen består av betong med ytterväggar av sandwich element som framgår i figur 5.3 

med en sektionsritning som visas i figur 5.4. Insidan består av 150 mm betong med 250 mm 

isolering EPS och utsidan av 75 mm betong.  

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4 Sektionen av en 
Sandwichvägg element 
(www.Strangbetong.se) 

Figur 5.3 Tvärsnitt av en 
Sandwichvägg element 
(www.Strangbetong.se) 
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Håldäckbjälklagen av typ HD/F 120/20 F125 som framgår i figur 5.5 för tilluften att passera 

igenom är totalt 200 mm tjocka. Figur 5.6 visar en sektion på bjälklaget där diametern för 

hålen är 125 mm. Lägenhetsavskiljande innerväggar består av 200 mm betong. Källargolvet 

består till största del av 250 mm betong vilandes på 300 mm cellplast. På taken finns det 

solpaneler som tillför energi till varmvatten användningen.  

Figur 5.6 Sektion på en håldäcksbjälklag 
(www.Strangbetong.se) 

Figur 5.5 Exempel på en 
håldäcksbjälklag 
(www.Strangbetong.se) 



Kapitel 5 Lärkträdet 

21 
 

5.2 U-värde 
 

I Gustaf Brunnbergs examensarbete räknades U värde med hjälp av IDA programmet där 

huset delades in i olika zoner. Här nedan i tabell 5.1 visas U värde för olika delar av huset. 

 

Tabell 5.1 – U- och Ψ-värden för byggnadsdelar och köldbryggor, genomsnittligt U-värde, 

total omslutningsarea samt fönsterarea. (taget från Gustaf Brunnbergs examensarbete) 

 

Byggnadsdelar U-värden (W/m
2
°C) 

Yttervägg 0,15 

 Källarvägg 0,18 

 Golv 0,17 

 Fönster inkl. karm 0,90 

 Tak 0,10 

 

   Köldbryggor Ψ-värden (W/m°C) 

Yttervägg/Bjälklag 0,01 

 Yttervägg/Innervägg 0,01 

 Yttervägg/Yttervägg 0,06 

 Fönsterparimeter 0,02 

 Tak/Ytterväggar 0,07 

 Golv/Yttervägg 0,08 

 Balkong/Yttervägg 0,1 

 

   Genomsnittligt U-
värde 

0,26 W/m
2
°C 

Omslutningsarea 1339 m
2
 

Fönsterarea av klimat-
skalets area 

15 %  
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5.3 Termodeck 

  

Idén Termodeck startades under 1970-talets början på KTH i Stockholm av civilingenjören 

och VVS-konsulten Loa Andersson. Loa Andersson och Engelbrekt Isfält märkte betongens 

goda värmelagringsförmåga efter vissa mätningar. Principen för Termodeck är likadant som 

för trettio år sen men sättet att manövrera och justera har utvecklats den senaste tiden. 

(Strängbetong, Termodeck-modern uppvärmning) 

Tilluft förs in i bjälklagskanalerna där det får passera igenom hålen, vanligtvis tre hål och 

samma luft som används för uppvärmning av betongbjälklaget används också som tilluft. 

Betongens vikt och förmåga att lagra värme är stora faktorer i det här systemet. När 

tillluften passerar igenom betongbjälklaget värms den upp som en ”jätte radiator”. Tilluftens 

temperatur behöver inte vara så varm som andra system utan kan hålla sig runt 40 grader. 

På detta sätt kan ett ”värmegolv” och ”värmetak” erhållas där behov av radiator minskar 

väsentligt och i vissa fall behövs dem inte alls. Ett exempel är Lärkträdet i Vara då 

användning av radiatorer i byggnaden inte används överhuvudtaget. (Strängbetong, 

Termodeck-modern uppvärmning) 

Ytterväggarna är gjorda av sandwich element och i samband med denna betongplatta erhålls 

en välisolerad och lufttätt inomhus klimat. Köldbryggor minskas också relativt mycket. 

Fogarna lufttätas mellan dessa betongelement med betongbruk som utsätts för gjuttryck där 

otätheter minskar väsentligt. (Strängbetong, Termodeck-modern uppvärmning) 

I kombination med detta system och en byggnad med stor fysisk massa samarbetas det och 

värme lagras under dagtid och avges under natten. Sten är en av dem bästa materialen för 

ett sådant system men sten kan inte användas för en sådan byggnad eftersom sten är 

svårare material att bearbeta med. (Strängbetong, Termodeck-modern uppvärmning) 

 

Ett FTX-system används då frånluften återvinns med en värmeväxlare för att värma upp 

tilluften. Värmd eller kyld tilluft förs igenom kanalerna i bjälklaget där det förs runt i nästan 

hela bjälklaget enligt figur 5.7. När luften kommer ut genom tilluftsdonen har den en 

ungefärlig temperatur som rummet. Som tidigare nämnt används tre hål för transportering 

av luft i bjälklaget. Resten av hålen används för att dra installationer. (Strängbetong, 

Termodeck-modern uppvärmning) 
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Figur 5.7 Tilluft strömning igenom håldäcksbjälklaget (www.strangbetong.se)  

 

Detta system gör att klimatet blir stabil och behaglig för personer som bor i huset. Oljud 

minskas från radiatorer som vissa finner obehaglig. Dessutom sparas installation kostnader 

och mer utrymme för till exempel inredning kommer att finnas. Det krävs bara en 

fördelnings kanal för tilluften och den ligger vinkelrät mot håldäcksplattorna. (Strängbetong, 

Termodeck-modern uppvärmning) 

 

Sommartid 

På sommar nätter arbetar fläktarna som leder till att betong stommen kyls ner av den svala 

utomhus luften. På dagen förs den varmare utomhusluften igenom kanalerna i samma 

tillfälle som betongstommen tar upp gratis värme och tilluft och det leder till att rumsluften 

kyls. 

Vintertid 

På dagtid lagras det överskottsvärme i bjälklagen. Och på natten håller lokalerna sig varma 

under lång tid på grund av det gratis värme från betongstommen.  
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Termodeck som system 

 

Termodecks låga energianvändning leder till en skonsam val för miljön. Dessutom används 

byggnaden lufttäthet och väl isolering som leder till att värmeförlusterna blir små och 

värmebehovet litet.  

Betong är också ett naturligt material som kan återanvändas utan att stora emissioner. 

Kanalerna kan lätt rensas och kontrolleras. Reparationskostnader är låga på grund av vissa 

omständigheter, till exempel att inne i håldäcken är det tillräckligt slät att damm partiklar 

inte avges ifrån sig. Buller från ventilationen blir ett mindre problem också eftersom 

hålbjälklagen fungerar som bra ljuddämpare.  

En stabil temperatur erhålls på grund av betongens värmelagrings kapacitet utan att öka 

energianvändningen jämfört med andra system. Bjälklagen är gjorda av endast betong för 

att utnyttja betongens värmelagringskapacitet fullt ut. Betongens massa är mellan 400-500 

kg/m² och har en värmelagringskapacitet på 0,125 kWh/m² gradK vid dygns variationer, då 

medverkar 100 mm av betongens tjocklek som är närmast rummet.  

Tillufts don på plattorna är placerade i enskeppsbyggnad, med det betyder att dem är direkt 

anslutna från nästan plattans början till plattans slut med inga mellanrum. D.v.s. att det inte 

förekommer exempelvis några pelare i mellan. Tilluftdonen placeras da c/c 2400 tvärs 

plattornas riktning som visas i figur 5.8. (Strängbetong, Termodeck-modern uppvärmning) 

 

 

 

 

 

 

FTX-system 

 

FTX:s betydelse är ”ett för ett” till och frånluft system med värme återvinning där Termodeck 

är en del av FTX-systemet. Luften i ett FTX system kan filtreras och värmas. Aggregatet 

består av två kanalsystem. Figur 5.9 nedan illustrerar ett FTX aggregat med till och frånluft 

kanalsystem anpassat till Termodeck systemet där tilluften kommer ut från bjälklaget. 

(Projektering av VVS-installationer, 2013)  

Figur 5.8 Exempel på placering av tilluftsdonen c/c 2400 
(Strängbetong, Termodeck-modern uppvärmning) 
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Figur 5.9 Ungefärlig beskrivning av FTX- system i ett hus med ändringar för att passa ihop 

med Termodeck systemet där tillufts don är från bjälklagen. (Projektering av VVS-

installationer, 2013) 

Ett FTX-system används för att återvinna frånluften med en värmeväxlare för att värma upp 

tilluften. FTX- systemet brukar ge ett bättre inomhus klimat än F och S- system om den är 

rätt installerat och vårdad. Ett sådant system funkar inte alltid som tänkt med tanke på hög 

ljudnivå och drag.  

”Med värmeåtervinning kan energibehovet för eftervärmning av tilluften minskas med 

cirka 80 %. Det går åt mer än dubbelt så mycket el till fläktarna i ett FTX – system jämfört 

med i ett F – system, del för att de är två stycken dels för att ventilationsluften behöver 

extra tryckhöjning för att kunna passera aggregatdelarna.” (Projektering av VVS-

installationer, 2013)
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6. Genomförande 

 

I detta kapitel är tänkt att ta fram beräkningar som berör skillnader som uppstod mellan 

mätresultat och simuleringsresultat. Resultat av poster som har stämt ihop bra med det 

verkliga kommer inte tas hänsyn till eftersom detta examensarbete behandlar analys och 

skillnader.  

Detta kapitel beräknar summor av vad som skulle antas passa bättre för arbetets resultat 

istället för verkliga och inte verkliga värden som är skriven i kravspecifikationer.  

För beräkningar som har antagits att ett annorlunda svar skulle passa bättre än schablon 

värden eller simulerings program har det angetts olika alternativ på det som skulle ha stämt 

bra överens med det verkliga resultatet. Olika alternativ har satts för att avgöra vilket av 

dem som låg närmast det verkliga resultatet. Förklaring till beräkningarna är mer detaljerat 

beskrivet i kapitel 7. Beräkningar för spillvärme från apparater, varmvatten och uppvärmning 

är beräknad här nedan.  

Beräkningarna är schablonvärden från FEBY och formler från Lars J, Catarina W, 

värmebehovsberäkning 2001. För schablonvärden har det undersökts också passivvärme 

från personer men eftersom det gav en låg siffra så togs det inte hänsyn till det.  Med hjälp 

av FEBYs schablon värden har det räknats fram varmvatten behovet och med hjälp av Lars J, 

Catarina W, värmebehovsberäkning 2001 har det räknats fram uppvärmningen.  

 

6.1 Beräkningar 

 

Spillvärme från apparater 

 

En ändring av schablon värde för spillvärme från apparater har beräknats med tanke på att 

huset är ett seniorboende och dem som bor där är pensionärer som spenderar mer tid 

hemma eftersom dem har redan arbetat klart. Det kan leda till att källor som ger ifrån sig 

värme som tv apparater och lampor är mer eftersom dem används mer frekvent. Ekvationer 

från FEBY visas i bilaga 1 där alternativ 1 är från schablon värden och alternativ 2 en ändring 

av schablon värde som visar vad värdet skulle ha varit om användningen av apparater hade 

varit mer. 
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Varmvatten 

 

Enligt FEBY s kravspecifikation och schablon värden skulle varmvatten energianvändning 

ligga på 13464 kWh för ett normalår. Det riktiga värdet blev 22200 kWh. Där 11500 kWh är 

från värmepump och 10700 kWh är från solpaneler. Varmvatten behovet var mycket högre 

än förväntad.  

Denna post är det mest omfattande eftersom marginalen var mycket större än förväntad. 

Tre alternativ på förändringar från FEBY är beräknat. 

 

Alternativ 1 

 

Enligt FEBY så bör 20 % av varmvatten energianvändningen minskas på grund av 

energieffektiv blandning, i det här fallet solfångare.  

I alternativ 1 har det visats beräkning av det troliga varmvatten användningen enlig ekvation 

3.2 och 3.3 i FEBY s kravspecifikation som återfinns i kapitel 4. Uträkning finns i bilaga 1.  

 

Enligt tabell 6.1 från FEBY så är varmvatten fördelningen genom åren visat i tabellen här 

nedan. Figur 6.1 visar procenthalten av olika månaders uppdelning på energianvändningen. 

 

Tabell 6.1 varmvatten fördelningen genom åren för varje månad. 

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

1,13 1,16 1,13 1,09 0,89 0,84 0,71 0,74 0,94 1,09 1,13 1,15 

1268 1302 1268 1223 999 943 797 830 1055 1223 1268 1290 
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Figur 6.1 procenthalten av olika månaders uppdelning på varmvatten energianvändning.  

 
 

 

Alternativ 2 

 

I alternativ 2 har det visats en ändring på varmvatten användningen och detta speglar också 

tillbaka till att huset är en seniorboende och sannolikheten på mer vatten användning finns 

med tanke på mer spenderad tid hemma. Schablon värdet 18 kubikmeter per person har 

ändrats till 22 kubikmeter. Uträkning finns i bilaga 1. 

 

Alternativ 3 

 

I alternativ 3 beskrivs hur hänsyn till energieffektiva blandare som solfångare inte tas. Detta 

är för att solfångare är effektivast på sommaren där vatten uppvärmningsbehovet är minst. 

På vinterhalvåret där uppvärmningsbehovet är som störst är inte solfångarna mycket 

effektiva. Därför kompletteras energibehovet av köpt energi från värmepumpen ”köpt 

energi”. Samtidigt behålls varmvatten behovet från alternativ 2 till 22 kubikmeter per 

person. Uträkning finns i bilaga 2.  
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Uppvärmning 

 

Ventilation systemet i lärkträdet är i drift året runt då relativ drifttid för ventilationsaggregat 
är    . Med hjälp av ekvationen       från kapitel 3 kunde effekt av ventilationsförlusten 
beräknas. Alltså värmebehövet för att värma ventilationsluften. Alternativ 1 är det troliga 
värdet för ventilationsförluster med verkningsgraden för aggregat 73 % och systemet i drift 
hela året om, bilaga 3. Alternativ 2 är om systemet är i drift halva dygnet om året, bilaga 4. 
Alternativ 3 är om aggregatet har 50 % verkningsgrad och i drift året runt, bilaga 4. Alternativ 
4 är om ventilationsflöde minskas från                    till          
         , bilaga 5. 
 

 

 

6.2 Mätpunkter 
 

Mätpunkter har satts upp av Strängbetong för olika våningar i huset. Dessa mätpunkter 

består av rumsgivare och bjälklagsgivare som är uppsatta för tempratur mätning över 

byggnadens olika planer. Detta gjordes av Strängbetong för kontroll av temperaturer av 

huset. Dessa punkter kommer att vara till hjälp för denna rapport för att komma fram till en 

del av dem uppmätta värden som ska jämföras med de simulerade värdena. 

Figur 6.2 visar en modell på mätpunkternas positioner över dem fem olika plan där dem 

befinner sig från källarplan upp till plan 4 där mätpunkternas position är indikerad som gröna 

trianglar. Modellen är inte ritat skalenligt, den är inte heller ritat med beskrivningar för dem 

olika rummen. Denna modell är endast för demonstrering av mätpunkternas position. 

Modellen för mätpunkternas position är ritat i Revit.  

Alla poster mäts separat för mer precision. Förutom dessa givare på figur 6.2 finns det andra 

mätpunkter i bl.a. undercentralen för varmvattnet från solpaneler och värmepump. 

Värmeenergin från värmepumps mäts och elenergin för värmepump samt elpatron.  

En el spets mäts också för varmvatten cirkulationen. Denna post drar mer el än projekterad 

eller styrd. I fläktrummet mäts det också temperaturer på tilluft, frånluft mm.  

Givare finns också i bjälklagens hålkanaler som mäter tilluftens tempratur precis innan 

tilluftsdonet. 
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Figur 6.2 visar rum givarnas position över samtliga plan
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7. Analys 

 

Detta kapitel behandlar skillnaden i energi mellan uppmätt och simulerade värde hos 

Lärkträdet. Tabell 7.1 visar de olika posternas köpta energi för simulerat och uppmätt med 

undantag varmvatten från solpaneler, där ingår det inte köpt energi utan från solpanelerna. I 

procent blir det beräknade behovet av total köpt energi till 94 % av det verkliga behovet. 

Tabell 7.1 visar energi mängden för dem olika poster medan tabell 7.2 visar energimängden 

per kvadratmeter för golvarea för ett normalår. Energimängden för dem olika poster blir då 

delat på 832 kvadratmeter som lägenhetsyta.  

  

Tabell 7.1 Uppmätt och simulerade energi per år för de olika energiposterna hos Lärkträdet 

visas i tabellen ovan. 

 

Energi poster Uppmätt (KWh)/år Simulerad (KWh)/år 

Varmvatten från solpaneler 10700 14671 

Uppvärmning 18159 14315 

Varmvatten från värmepump 11500 4646 

Fastighetsel 18000 25795 

Total köpt energi 47659 44756 

Energi poster Uppmätt (KWh)/år.m2 Simulerad (KWh)/år.m2 

Varmvatten från solpaneler 12.87 17.63 

Uppvärmning 21.83 17.21 

Varmvatten från värmepump 13.82 5.58 

Fastighetsel 21.63 31 

Total köpt energi 57.28 53.79 

Tabell 7.2 Uppmätt och simulerade energi per år kvadratmeter för de olika energiposterna 

hos Lärkträdet visas i tabellen ovan. 
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7.1 Uppvärmning 
 

Det uppmätte resultatet av den köpta energin för uppvärmning uppmättes till 18159 kWh 

vilket visade sig vara mer än det simulerade värdet 14315 kWh. Eftersom IDA programmet 

inte stödjer ett system som Termodeck är det svårt att illustrera ett simulerad värde på 

uppvärmningen. Dessutom finns det inte traditionella uppvärmnings system som radiatorer 

utan ventilationen och uppvärmningen är i ett och samma system, detta leder också till en 

försvåring av simuleringen. En annan teori är också att reglerare som är kopplade till tillufts 

don där varm luft pumpas in när det blir för kallt är kopplade till rummens temperatur.  

 

7.2 Fastighetsel 
 

Simulerade värdet blev mycket högre än det förväntade. Simulerad värde visade 25795 kWh 

medan det riktiga värdet blev 18 000 kWh vilket visar effektiva driftapparater. 

 

7.3 Betong stomme 
 

Byggnaden i Vara byggdes med en betong stomme som har god värmelagring förmåga. Den 

egenskapen hos betong har en värdefull inverkan på energi och effektbehov för aktiv 

uppvärmning. Under vår och höst varierar utomhus temperaturen relativt mycket och de 

passiva energi tillskotten är ganska höga, det medför att behovet av det aktiv uppvärmning 

behövs. Under sommar perioden där aktiv uppvärmning inte behövs på grund av ökat passiv 

värme tillskott från solstrålningar kan till exempel betongen ge en besparing på energi av 6 – 

8 procent jämfört med en lätt byggnad. ”Vid ett mer aktivt utnyttjande av 

värmelagringsförmågan med t ex ventilerade hålbjälklag kan besparingen bli betydligt 

större” (Svensk Betong, Bygga med Prefab)  

Ur bygga med Prefab ”För varje grad som temperaturen stiger eller sjunker lagras eller 

avges 12 kWh i betongen. Små variationer i betongtemperaturen utlöser således stora 

värmeeffekter. Betongens temperatur dominerar totalt över rumsluftens. Det beror på 

skillnaden i värmelagringsförmåga mellan betong och luft. Per volymenhet lagrar betong 

2000 gånger mer värme än luft gör. Den goda värmelagringsförmågan hos betong beror av 

materialets värmekapacitivitet, dess värmeledningsförmåga och dess densitet”. (Svensk 

Betong, Bygga med Prefab) 
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7.4 vädring 
 

Det dimensionerande luft flöde hos Lärkträdet är           enligt indata från 

Strängbetong. Under olika perioder eller tider händer det att de boende i fastigheten vädrar 

mycket mer än vanligt vilket i sin tur leder till en minskning av det fräscha ventilationsluft, 

eftersom luften strömmar ut direkt istället för att cirkulera in i huset. Det kan också hända 

att ventilationsaggregatet kan vara helt avstängd i lokalen då den inte används. Teoretisk 

med gradtimmars metod i bilaga 5 kunde det visas med en beräkning att en minskning av 

ventilationsluftflödet ger en minskning i energi behov för uppvärmning.  

 

 

7.5 Varmvatten 

 

Varmvatten behovet blev mycket mer än förväntad, detta kan bero på olika teorier. En av 

teorierna är det mest svåra att uppskatta eftersom det handlar om folks beteende. Det finns 

inga regler att följa efter för användning av varmvatten. De boende kan använda mer 

varmvatten än behov utan hänsyn till vad som ställs i FEBYs kravspecifikation. Med detta kan 

det konstateras att på grund av svår uppskattning av folks beteende klarar inte varmvatten 

användningen FEBYs kravspecifikation.  

En annan teori är solpanelernas verkan. Solpaneler ger mest energi till varmvatten under 

sommarhalvåret där behov för uppvärmning av vatten är som minst och vidare kan det också 

konstateras att under ett kallt år som 2012 kan solpanelernas verkan minskas på grund av 

mer snö än vanligt på taket. Enligt varmvatten beräkningarna på kapitel 6 kan en ändring på 

schablon värden från FEBYs kravspecifikationer stämma in mer på det uppmätta värdet. 

Dessutom har vatten en större värmekapacitivitet är luft, detta medför att det krävs mycket 

mer energi att värma upp vatten (ungefär fyra gånger så stort) än luft. Energin för att värma 

tilluften är inte lika krävande som energin att värma varmvattnet. (Specifik värmekapacitet, 

wikipedia) 

Ämne Cp Värmekapacitivitet 

Vatten 4,181 KJ/(Kg*K) 

Luft 1 KJ/(Kg*K) 

Det som kan noteras också är att alternativ 3 från beräkningar gav närmast resultat till det 

verkliga vattenuppvärmning behovet. Med det kan det tänkas att dessa värden från 

alternativ 3 förmodligen kan stämma ihop med det verkliga resultatet.  
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7.6 Spillvärme 
 

Som tidigare nämnt kan det konstateras att spillvärmen kan vara högre än schablonvärden 

från FEBY eftersom mer tid spenderas i huset av dem boende. Ändringen från att 300 

kWh/år, person av spillvärme energi till 350 kWh/år, person leder till en ökning på 850 

kWh/år vilket inte är mycket jämför med huvud siffran. D.v.s. spillvärme från apparater kan 

inte ha påverkat energibalansen som antaget. Om däremot ändring av schablon värden 

skulle ha antagits högre hade det möjligtvis givit ett högre värde. 
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8. Slutsats 
 

En del kravspecifikationer enligt olika program för passivhus har visats i denna rapport, en 

del av kraven är följda och en del har det varit svårare på grund olika omständigheter.  

Tappvarmvatten behovet blev mer än förväntat enligt FEBYs kravspecifikation beroende på 

vissa faktorer som svår beräkning av människors beteende och solpanelernas verkan under 

sommarperiod och vinterperiod. Eftersom solpanelerna är mest aktiva under sommaren där 

behov för uppvärmning av vatten är som minst och minst aktiva under vinterhalvåret där 

behov av uppvärmning är störst är dem inte lika effektiva på vinterhalvåret. Istället har det 

används köpt energi från värmepumpen.  

För uppvärmningen skilde resultatet inte så mycket från det verkliga behovet men behovet 

av ett uppvärmningssystem är svårt att beräkna med IDA program med tanke på att IDA 

programmet inte stöder ett system som Termodeck.  

För fastighetselberäkning blev det simulerade värdet mycket högre än det förväntade vilket 

visar effektiva driftapparater.  

Som helhet skilde inte det uppmätta resultatet från simulerade mycket. I procenthalt blir det 

beräknade behovet av total köpt energi till 94 % av det verkliga behovet. 



Kapitel 9 Förslag på framtida studier 

36 
 

9. Förslag på framtida studier 
 

 Med effektivare simuleringsprogram som klarar av ventilation i håldäcksbjälklag där 

Termodeck används skulle en noggrannare undersökning av energibalansen kunna 

utföras. 

 

 Eftersom byggnader med Termodeck system är ovanliga i Sverige vore en under-

sökning av hur de boende upplever sin byggnad tilltalande. 

 

 Detta examensarbetes sätt att leta efter felmarginaler vid olika poster skulle ha varit 

intressant att uppföra det med ett simuleringsprogram istället för endast 

handberäkningar. 
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Bilaga 1 
 

Spillvärme från apparater 

 

Alternativ 1 

(1040 kWh*16) + (300 kWh*17)=21740kWh/år 

Alternativ 2 

(1040 kWh*16) + (350 kWh*17)=22590kWh/år 

 

Varmvatten 

 

Alternativ 1 
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Bilaga 2 

 

Varmvatten 

 

Alternativ 3 

 

            

    
    

      
                  

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 
 

Uppvärmning 

 

Alternativ 1 

 

                                    

Med följande värde kunde    beräknas. All ventilationsluft värms upp till     . Fläkten är i 

drift året runt som ger    . Byggnaden är placerat i Vara som ligger relativt nära 

Göterborg där normalårstemperatur för orten är      . Ventilationsflödet är    

                   och                   enligt indata från Strängbetong.  

 

   
     

   
      

    
 
       

 
            

     

   
      

    
 
         

 
          

  

Gratis värme antas vara 2500 W. Gränstemperaturen    beräknas enligt följande ekvation. 

         
        

  
  (0c)         

                         

Interpolation mellan den normalårstemperaturen ger motsvarande gradtimmar till 
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Årsvärmebehov beräknats till 

 

                        

                       

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 4 

 

Alternativ 2 

 

Systemet i drift halva dygnet om året. Ventilationen till drift beräknas till 

 

   
     

   
      

    
 
       

 
              

     

   
      

    
 
         

 
          

  

Motsvarande             blir 

 

                          

              (för drift halva året) 

                       

 

 

Alternativ 3 

 

Aggregatet har 50 % verkningsgrad och i drift året runt. 

 

   
     

   
      

    
 
       

 
            

     

   
      

    
 
         

 
         

  

Motsvarande             blir 

 

                          

              (för drift hela året) 

                       
 
 
 



 

 
 

 
 

Bilaga 5 

 

Alternativ 4 

 

Om ventilationsflöde minskas från                    till                    

 

   
     

  
 
      

    
 
       

 
            

     

  
 
      

    
 
         

 
         

  

Motsvarande             blir 

 

                          

              (för drift hela året) 

                       
 

 


