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Abstract 
In the year 2002 the European Union decided on a new directive according to the energy use in 
buildings. The outcome of this direction is a proposition from the Swedish government on the 
outlines of a new law in the field of energy use in buildings. The date that the law will be applied is 
the first of October 2006. In the future al real estate owners must be able to show an energystatement 
over the real estate. This project contains cooperation with HFAB a local real estate company where 
two buildings are analyzed according to their energystatement. The data from the analyzed buildings 
together with theoretical studies in the field of energy use in buildings resulted in conclusions 
according to the strategic ways to implement an energystatement over a building.
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Sammanfattning 
 
År 2002 kom ett direktiv från Europeiska Gemenskapen gällande byggnaders energiprestanda. Detta 
direktiv har passerat genom regeringen varpå en proposition har lämnats till riksdagen vilket ska 
utmynna i en gällande lag från och med den 1 oktober 2006. Denna lag innefattar att byggnader ska 
energideklareras.  
 
Examensarbetet omfattar ett samarbete med HFAB där två fastighetsobjekt energianalyseras. Dessa 
energianalyser fungerar som underlag för examensarbetet vid framtagandet av vad en 
energideklaration samt dess föreliggande kontroll bör innehålla. De fastighetsobjekt som ligger till 
grund för undersökningen är flerbostadshus med  servicelägenheter byggda i början av 1990-talet. 
Båda fastigheterna har FTX ventilation och fjärrvärmeanslutning. Husen har även relativt bra 
klimatskärmar. Med tanke på de bakomliggande objektens karaktärer är således även underlaget för 
en energideklarations innehåll riktad mot denna typ av fastighet.  
 
Fastigheterna har besökts och besiktigats med en utvidgad OVK kontroll som utarbetats utifrån en 
teoretisk referensram samt i samarbete med expertis. Examensarbetet har sedan resulterat i en 
rekommendation för en energideklarations förfarande vid energideklarering av flerbostadshus. 
 

I. Ta fram den verkliga energiförbrukningen i kWh/m2 (Medelvärde av de tre senaste åren) samt 
areor som A uppvärmd, A omslutande 

 
II.  Registrera typ av värmesystem 

a. Kontrollera temperaturer och eventuellt verkningsgrad  
b. Ange distributionssystem samt rumssystem 
c. Registrera inomhustemperatur 

 
III.  Registrera typ av ventilationssystem 

a. Kontrollera att OVK är utförd 
b. Registrera eventuellt SFP värde och verkningsgrad 

 
IV.  Kontrollera och registrera fastighetens elektriska installationer, t.ex. belysning i trapphus, 

gemensam tvättstuga osv.      
 

V. Kontrollera och registrera typ av klimatskärm 
a. Tak, Vägg, Golv, Fönster, Dörrar  

 
VI.  Ta fram eventuella åtgärdsförslag 

a. Beräkna förslagens energibesparing och kostnad 
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Förord 
Detta examensarbete på 10 poäng har utförts på sektionen för ekonomi och teknik vid Högskolan i 
Halmstad och i samarbete med Halmstad Fastighets AB. Examensarbetet har utförts under våren 
2006. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare och mentor Ulf Johansson på HFAB för stort kunnande 
och värdefull vägledning under våra frågor samt framtagande av data. Även våran handledare vid 
Högskolan i Halmstad Margaretha Borgström vill vi tacka för hjälp med rapporten samt vägledning i 
arbetet. Till Lennart Björklund och Mats Lindgren på Crendo Fastighetsförvaltning AB riktar vi ett 
stort tack för de mycket lärorika och intressanta besiktningar vi utfört. 
 
Halmstad, Maj 2006 

MARTIN KLANG, CLAES FOGELBERG 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Den 16 december 2002 kom ett nytt EU direktiv som syftade till att upprätta en gemensam ram för 
att förbättra byggnaders energiprestanda inom gemenskapen. Detta EU direktiv är ett led i 
gemenskapens initiativ rörande klimatförändringar där man vill minska utsläppen av koldioxid. 
Statens offentliga utredningar har sedan analyserat direktivet och lämnat förslag på hur detta skall 
implementeras i Sverige. Boverket har fått komma med yttranden angående förslagen och idag har 
man kommit så långt att en proposition är lämnad till riksdagen och man väntar på riksdagens 
utskottsbetänkande. Målet är att en lag skall vara stadgad och tas i bruk den 1 oktober 2006.  

1.2 Syfte och målsättning 
Projektets syfte är att undersöka vad man bör besiktiga samt kontrollera för att göra en 
energideklaration av ett modernt flerbostadshus. Projektets syfte är sedan att sammanställa detta för 
att ha en bra utgångspunkt vid energikontroller av likvärdiga hus.  
 
Målet är att det vid slutförandet av projektet skall finnas god dokumenterad kännedom av hur en 
energideklaration skall gå till samt vad den bör innehålla. En vision är att vid utförande av 
energideklarationer skall examensarbetet kunna vara en god hjälp för att avgöra vad som bör 
kontrolleras. 

1.3 Omfattning och genomförande 
Examensarbetet har genomförts i samarbete med HFAB och Crendo Fastighetsförvaltning AB. 
Tanken var från början att analysera ett antal flerbostadshus med hjälp av utvidgade OVK kontroller 
med hänsyn på energi. Dom utvidgade OVK kontrollerna utfördes i samarbete  med Crendo 
Fastighetsförvaltning. Då arbetet visade sig vara relativt ansträngande samt tidskrävande fick det 
smalnas av till att gälla två stycken fastigheter. Efter diskussion med Ulf Johansson på HFAB valdes 
två stycken servicebostäder. Dessa fastigheter är Kv. Tången 2 och Kv. Amanuensen 1 i Halmstad. 
Att dessa fastigheter valdes var dels på grund av att det var två likvärdiga objekt som skulle vara lätta 
att jämföra och analysera samt att deras tidsintervall för utförande av OVK kontroll på fastigheterna 
följde examensarbetets tidsplan väldigt bra. 
 
Examensarbetet började med en genomgående litteraturstudie som även omfattade tidigare rapporter 
och examensarbeten som är i stark anknytning till det aktuella ämnet. Undersökningar av vad olika 
företag samt organisationer i branschen redan kommit fram till angående energideklarationer 
studerades också. Med denna referensram som bakgrund utarbetades med hjälp av Ulf Johansson vid 
HFAB samt Lennart Björklund vid Crendo Fastighetsförvaltning AB en checklista för vad som 
skulle kontrolleras på fastigheterna. Denna checklista har sedan legat till grund för all insamling av 
data under den empiriska studien i examensarbetet. Under studien har de aktuella fastigheterna 
besökts och analyserats på plats med hjälp av den utvidgade OVK kontrollen. Under besöken har 
värmesystem, ventilationssystem, klimatskärm samt fastighetens allmänna skick undersökts. Under 
besöken har Lennart Björklund vid Crendo Fastighetsförvaltning AB fungerat som expertis i frågor 
rörande värmesystem och ventilationssystem. Vid besöken har även mätdata samlats in för senare 
beräkningar.  
 
Innan besöken togs det fram statistik och driftsdata för de utvalda fastigheterna. Detta för att ha och 
tillgå vid analys och undersökning av husens energiprestanda. Ritningar av de aktuella fastigheterna 
har studerats för att dels få en ökad kännedom om fastigheterna och för att plocka fram underlag till 
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olika beräkningar. Indata samlad från besöken av fastigheterna, statistik och driftsdata har används 
för att räkna ut parametrar såsom verkningsgrad på värmeväxlare, SFP värde på fläktarna med mera. 
Ritningar och information från dessa har använts för att göra U-värdes beräkningar på fastigheternas 
klimatskärmar. U-värdes beräkningarna utfördes i datorprogrammet Enorm 2004 samt i Microsoft 
Excel med egna beräkningar för att kontrollera eventuella skillnader i resultat. Även energi 
beräkningar i dataprogrammet Enorm 2004 har utförts för de aktuella fastigheterna. Detta för att få 
en bild över fastigheternas totala energiprestanda. För båda fastigheterna har en del information 
saknats eller varit bristfällig för att kunna få ett så korrekt värde på energianvändningen och 
energiprestanda som möjligt. I dessa fall har schablonmässiga värden från programmet Enorm 2004 
används. Även konsultation med Lennart Björklund skett för att fylla dessa luckor.    
Dessa beräkningar, indata, statistik och driftsdata har sedan tillsammans med den teoretiska 
referensramen legat till grund för examensarbetets analyser och slutsatser. 

1.4 Avgränsningar  
Examensarbetet är avgränsat till att gälla energideklarering av flerbostadshus. Med tanke på de 
bakomliggande objektens karaktär är resultat och slutsatser mest aktuellt gällande liknande 
fastigheter.   
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2 Teori 

2.1 EU direktivet 

2.1.1 Varför blev det ett direktiv? 
Inom Europa Gemenskapen ska miljöskyddskraven integreras i utformningen och genomförandet av 
gemenskapernas politik och verksamhet. Naturresurserna skall utnyttjas varsamt och rationellt. 
Naturresurserna är oljeprodukter, naturgas och fasta bränslen som alla är viktiga energikällor men 
också det främsta upphovet till utsläpp av koldioxid. Ökad energieffektivitet är en viktig del i det 
paket avhandlingsprogram som krävs för att följa Kyotoprotokollet1.  
 
I sina slutsatser av den 30 maj 2000 och den 5 december 2000 stödde rådet kommissionens 
handlingsplan för ökad energieffektivitet och begärde särskilda åtgärder i byggsektorn. Inom Europa 
Gemenskapen kommer 40% av den slutliga energianvändningen från bostads och tjänstesektorn, som 
till största del består av byggnader, och den expanderar. Detta leder till att energianvändningen i 
sektorn kommer att öka och då även koldioxidutsläppen1. 
 
Den 13 september 1993 kom ett EU-direktiv2 om begränsning av koldioxid genom en förbättring av 
energieffektiviteten som innehåller ett krav på medlemsstaterna att genomföra program inom 
energieffektivitet i byggnadssektorn. Detta krav har nu börjat visa ett gott resultat men det behövs 
dock ett kompletterande rättsligt instrument för att fastställa mer konkreta åtgärder1.  
 

2.1.2 Hur ska direktivet utföras? 
Lokala förhållanden 
Man bör beakta klimatförhållanden och lokala förhållanden samt även inomhusklimat och 
kostnadseffektivitet vid åtgärder för att förbättra byggnaders energiprestanda. Åtgärderna bör inte 
strida mot andra väsentliga krav på byggnader som tillgänglighet, varsamhet och byggnadens 
avsedda användning.  
 
Renovering av byggnader 
Nya byggnader bör uppfylla de minimikrav för energiprestanda som är skräddarsydda efter det lokala 
klimatet, eftersom byggnader påverkar den långsiktiga energianvändningen. 
 Även större byggnader som ska renoveras bör det beaktas en möjlighet att vidta åtgärder för att 
förbättra energiprestanda. T.ex. om värdet för renoveringen av byggnadens skal och/eller 
energiinstallationer såsom uppvärmning, varmvattenförsörjning, luftkonditionering, ventilation och 
belysning  överstiger 25 % av byggnadens värde exklusive värdet för marken där byggnaden står. 
Eller om renovering av mer än 25 % av byggnadens skal utförs 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1EGT L 001, 04.01.2003, s. 0065-0071 
2Direktiv 93/76/EEG, EGT L 237, 22.9.1993, s. 28 
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I direktivet menar man inte att en befintlig byggnad ska totalrenoveras för att uppnå en bättre 
energiprestanda utan man kan begränsa det till de delar som är mest betydelsefulla för en byggnads 
energiprestanda och som är mest kostnadseffektiva. Krav som ställs vid renovering bör inte vara 
oförenliga med byggnadens avsedda funktion, kvalitet eller karaktär4.  
 
Besiktas av lämplig person 
Ett gemensamt tillvägagångssätt som genomförs av kvalificerade och auktoriserade experter, vars 
oberoende garanteras på grundval av objektiva kriterier, kommer att leda till att medlemsstaterna får 
gemensamma spelregler i fråga om deras insatser för att spara energi i byggsektorn. Detta kommer 
även leda till att framtida köpare av fastigheter kommer att kunna få en god insyn i fastighetens 
energiprestanda. 
 
Deklarationen ska leda till att ett certifikat kommer till som beskriver byggnadens faktiska 
energiprestanda4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4EGT L 001, 04.01.2003, s. 0065-0071 



ENERGIDEKLARATION AV FLERBOSTADSHUS 

 11 

2.2 Regeringens proposition 2005/06:145 

2.2.1 Propositionens Lagförslag 
 
Lagens syfte och tillämpningsområde 
Lagens syfte enligt regeringens proposition är att främja en effektiv energianvändning och en god 
inomhusmiljö i byggnader. Lagen skall gälla för byggnader där energi används i syfte att påverka 
byggnadens inomhusmiljö6. 
 
Byggnader som skall energideklareras 
Den som uppför eller låter uppföra en byggnad har skyldighet att se till att en energideklaration 
upprättas. För en byggnad som hyrs ut eller delvis hyrs ut skall ägaren se till att det alltid finns en 
energideklaration som inte är äldre än tio år. Detta gäller även för så kallade specialbyggnader med 
än golv area som överstiger 1000 kvadratmeter6. 
 
Med specialbyggnad avses, försvarsbyggnader, vårdbyggnader, skolor, idrottsanläggningar, 
reningsanläggningar, kommunikationsbyggnader, distributionsbyggnader, värmecentraler, 
kulturbyggnader, ecklesiastikbyggnader samt allmänna byggnader som används för allmän 
verksamhet och ägs av kommun eller stat.7 
 
Vid försäljning av byggnad eller del av byggnad skall den som äger byggnaden se till att det finns en 
energideklaration som inte är äldre än tio år för byggnaden.6 
 
Byggnader som inte faller under någon av ovan nämnda kategorier men som innehåller ett 
luftkonditioneringssystem med en effekt på 12 kilowatt eller mer måste regelbundet 
energideklareras. Det är ägarens ansvar att detta sker6. 
 
Undantag från krav på att energideklarera byggnader skall föreskrifter för detta meddelas av 
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Vid deklarering av befintliga byggnader 
skall ägaren se till att byggnaden besiktigas på det sätt som är nödvändigt för utfärdandet av en 
deklaration. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 
besiktningens omfattning6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6Regeringen (2005), Proposition: Nationellt program för energieffektivisering och energismart 
byggande, Sida 1 
6Regeringen (2005), Proposition: Nationellt program för energieffektivisering och energismart 
byggande, Avsnitt 2 
7Svensk författningssamling (1979), Lag: Fastighetstaxeringslagen 2 kap. 2 §. 
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Energideklarationens innehåll. 
En energideklaration skall innehålla information om följande8. 
 

• Uppgift om byggnadens energiprestanda. Med detta menas den mängd energi det går åt till 
byggnaden för att uppfylla de behov på inomhusklimatet som är knutna till ett normalt bruk 
av byggnaden under ett år.  

 
• Uppgift om obligatorisk ventilationskontroll utförts. 

 
• Uppgift om radonmätning utförts i byggnaden. 

 
• Uppgift om det finns möjlighet att förbättra byggnadens energiprestanda med beaktande av 

en god inomhusmiljö. Om detta är möjligt skall kostnadseffektiva åtgärder samt 
rekommendationer anges för att förbättra byggnadens energiprestanda.  

 
• Referensvärden. Med detta menas riktvärden som gör det möjligt för konsumenten att 

bedöma byggnadens energiprestanda samt jämföra en byggnad med andra byggnader.  
 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en 
byggnads energiprestanda skall fastställas enligt första punkten. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer skall även fastslå vilka referensvärden som skall gälla enligt femte punkten 
samt vilken information utöver ovan angiven som skall ingå i en energideklaration. 8  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8Regeringen(2005), Proposition: Nationellt program för energieffektivisering och energismart 
byggande, Avsnitt 2 
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Oberoende expert 
Den som enligt regeringens proposition skall se till att det finns en energideklaration eller ett 
besiktningsprotokoll skall utse en oberoende expert som utför besiktning och därefter upprättar en 
energideklaration eller ett besiktningsprotokoll9.  
 
De krav gällande sakkunnighet och oberoende som skall ställas på experten framställs av regeringen 
eller den myndighet regeringen bestämmer.9 
 
Tillgång och överlämnande och registrering av energideklarationer. 
Den som äger en byggnad skall se till att den senast upprättade energideklarationen är tillgänglig9.  
 
Om byggnaden är en så kallad specialbyggnad skall energideklarationen vara placerad på en väl 
synlig plats för allmänheten. Om en byggnad eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt 
skall energideklarationen placeras på en väl synlig plats i byggnaden9.   
 
Om säljaren av en byggnad trots köparens begäran inte låtit upprätta någon energideklaration vilket 
han skall göra enligt regeringens proposition har köparen rätt att inom sex månader upprätta en 
deklaration på säljarens bekostnad. 9 
 
Den som enligt regeringens proposition skall se till att det finns en energideklaration eller den som 
enligt ovanstående låter uppföra en deklaration skall se till att ett exemplar överlämnas till Boverket. 
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får besluta hur till vida dessa får lämnas över 
elektroniskt. 9 
 
Boverket skall föra register över de energideklarationer och besiktningsprotokoll som lämnas till 
verket. Uppgifter ur detta register får endast användas för vissa avseenden.  
1. framtagande av statistik, 
2. forskning, 
3. uppföljning och utvärdering av energianvändningen och inomhusmiljön 
i bebyggelsen. 
4. tillsyn 
5. annan allmän eller enskild verksamhet där information om byggnader 
och deras energiprestanda och inomhusmiljö utgör underlag för 
bedömningar och beslut. 9 

 
Regeringen får framställa gällande villkor för energideklarationsregistret. Dessa villkor skall 
innehålla följande. 
1. vilka uppgifter som får registreras i energideklarationsregistret, 
2. urval och bearbetningar av personuppgifter, 
3. utlämnande på medium för automatiserad behandling, och direktåtkomst till registret. 9 

 
   
 
 
 
 
 
 
9Regeringen (2005), Proposition: Nationellt program för energieffektivisering och energismart 
byggande, Avsnitt 2 
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Alternativa energiförsörjningssystem 
Den som uppför eller låter uppföra en lokal med total användbar golv area över 1000m2 skall innan 
arbetet påbörjas låta utföra en utredning gällande alternativa energiförsörjningssystem för byggnaden 
samt redovisa om sådana system är tekniskt, ekonomiskt samt miljömässigt möjliga att genomföra. 
Denna redovisning skall lämnas till tillsynsmyndigheten.10   
 
Tillsyn 
Den eller de kommunala nämnder som idag fullgör kommunens uppgifter inom plan och 
byggväsendet skall även fungera som tillsynsmyndighet för energideklarationer. Den eller dessa 
nämnder skall utföra tillsyn så att den som äger en byggnad fullgör sina skyldigheter att 
energideklarera och energibesiktiga sin byggnad.10  
 
Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som krävs för att ägaren av en byggnad skall 
fullgöra sina skyldigheter enligt propositionen.10 
 
För så kallade specialbyggnader samt byggnader som upplåts med nyttjanderätt skall 
tillsynsmyndigheten i den utsträckning det behövs få tillträde.10  
 
Fullföljer inte en ägare sina skyldigheter enligt tillsynsmyndigheten får tillsynsmyndigheten meddela 
ett föreläggande som får förenas med vite.10 

2.2.2 Propositionens förslag av ändring i befintlig a lagar 
 
Ändring i Plan och Bygglagen 
I 9 kap 12 § i plan och bygglagen är det beskrivet om rådande omständigheter som gör att 
byggnadsarbeten ej får påbörjas. Dessa omständigheter är om det krävs byggfelsförsäkring samt 
färdigställandeskydd får arbeten inte påbörjas innan dessa är uppvisade för byggnadsnämnden. Det 
samma gäller om det krävs ett besked om skyddsrum.11  
 
I denna paragraf i plan och bygglagen vill propositionen lägga till att om det krävs en redovisning av 
alternativa energiförsörjningssystem enligt lagen om energideklaration för byggnader, så får inte 
byggnadsarbeten påbörjas förrän redovisningen har visats upp för byggnadsnämnden.12 
 
Ändring i lagen om allmännyttiga bostadsföretag 
I lagen om allmännyttiga bostadsföretag vill propositionen i 2 kap 6 § 5 punkten ändra från att avtal 
ingåtts med statens bostadsnämnd till att avtal ingåtts med statens bostadskreditnämnd.13,14 
 
 
 
 
 
10Regeringen (2005), Proposition: Nationellt program för energieffektivisering och energismart 
byggande, Avsnitt 2 
11 Svensk författningssamling (1987), Lag: Plan och Bygglagen 9 kap. 12 §. 
12Regeringen (2005), Proposition: Nationellt program för energieffektivisering och energismart 
byggande, Avsnitt 2.2 
13 Svensk författningssamling (2002), Lag: Lagen om allmännyttiga bostadsföretag 2 kap 6 §  

14 Regeringen (2005), Proposition: Nationellt program för energieffektivisering och energismart 
byggande, Avsnitt 2.3 
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2.2.3 Propositionens viktigaste punkter 
• Vilka byggnader skall energideklareras? 

Enligt regeringens proposition skall den föreslagna lagen omfatta byggnader där energi används för 
att påverka byggnadens inomhusklimat.15 

 
• När skall byggnader energideklareras? 

Dessa byggnader skall energideklareras när en byggnad uppförs eller upplåts med nyttjande rätt samt 
när en byggnads säljs. I övrigt gäller att en byggnads ägare ansvarar för att det finns en 
energideklaration som inte är äldre än 10 år.15  
 

• Besiktning av byggnader 
För befintliga byggnader skall innan en energideklaration upprättas byggnaden besiktigas i den mån 
det är nödvändigt för upprättandet av deklarationen. Detta skall byggnadens ägare se till.15  
 

• Deklarationens huvudsakliga innehåll 
o Uppgifter om byggnadens energiprestanda 
o Uppgifter om OVK kontroll utförts i byggnaden 
o Uppgifter om radonmätning utförts i byggnaden 
o Uppgifter om byggnadens energiprestanda kan förbättras och i sådana fall 

åtgärdsförslag.15 
 

• Oberoende experter 
Energideklarationer och dess eventuella föreliggande besiktningar skall utföras av oberoende 
experter. En oberoende experten skall utses av den som ansvarar för att besiktning utförs eller att 
energideklaration upprättas. Regeringen eller den myndighet regeringen föreskriver skall meddela 
föreskrifter i fråga om sakkunskap och oberoende som skall ställas på dessa experter.15  
 

• Utredning av alternativa energiförsörjningssystem 
När en byggnad med en total användbar golv area på mer än 1000m2 skall upprättas måste det 
redovisas en undersökning angående alternativa energiförsörjningssystem för byggnaden. 
Undersökningen skall även innehålla hur till vida det är tekniskt, ekonomiskt samt miljömässigt 
möjligt att använda sig av sådana system. Denna redovisning skall ske innan byggnadsarbetena 
påbörjas.15  
 

• När träder lagen i kraft?  
Lagen om energideklarationer för byggnader och lagen om ändring i plan- och bygglagen skall träda 
i kraft den 1 oktober 2006. Dock råder det vissa övergångsperioder. Den 31 december 2008 skall så 
kallade specialbyggnader, byggnader med en total golvarea över 1000m2, byggnader som upplåts 
med nyttjanderätt samt flerbostadshus vara energideklarerade. Övriga byggnader samt 
luftkonditioneringssystem energideklareras första gången efter den 31 december 2008. För 
byggnader som är under uppförande den 1 januari 2009 gäller inte skyldigheten att energideklarera 
byggnaden om bygganmälan gjorts före den 1 januari 2009. För byggnader under uppförande den 1 
oktober 2006 med en golvarea över 1000m2 gäller inte skuldigheten att undersöka alternativa 
energiförsörjningssystem om bygganmälan gjorts före 1 oktober 2006.15  
 
 
 
15Regeringen (2005), Proposition: Nationellt program för energieffektivisering och energismart 
byggande, Avsnitt 11-22 
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• Minimikrav på energiprestanda 
Det svenska regelverket innehåller bestämmelser om minimikrav på byggnaders energiprestanda. 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan, genom de bemyndiganden som 
finns i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m., besluta om 
kompletterande föreskrifter om minimikrav på byggnaders energiprestanda, metodiker för att 
beräkna byggnaders energiprestanda.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16Regeringen (2005), Proposition: Nationellt program för energieffektivisering och energismart 
byggande, Avsnitt 25 
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2.3 Energi 

2.3.1 Dagens Energianvändning 
2005 projekterar man i södra Sverige för att flerbostadshus skall använda ungefär 150 kWh per 
kvadratmeter boyta och år. Med EU direktivet 2002/91/EG samt regeringens proposition 
2005,06;145 hoppas man att den siffran skall sänkas. Sverige använder idag total cirka 624 TWh 
energi varje år och av det används cirka 40 % till bostäder och service. I övrigt är industrin en stor 
förbrukare av energi, då framför allt pappers och massaindustrin17, 18.  
All den energi som vi förbrukar 2005 kommer främst från oljeprodukter samt kärnkraft. Endast en 
liten del av energin kommer från till exempel biobränsle eller vattenkraft18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17Hemsida: Statistiska Centralbyrån, Statistikdatabasen 
18Statens energimyndighet (2005), Energiläget i siffror 2005 

Figur 1. Sveriges totala energiförbrukning åren 1970 – 200418 

Figur 2, Sveriges totala energitillförsel åren 1970 – 200418 
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Den energi som används inom bostad och servicesektorn kommer främst från el. Även oljeprodukter 
utgör en stor del med har dock minskat genom åren medan fjärrvärmeförbrukningen har ökat. Den 
totala energiförbrukningen från 1970 – 2004 har varit mer eller mindre konstant19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vision finns från miljövårdsberedningen för en hållbar bygg- och fastighetssektor fram till år 
2025. Denna vision är från år 2000 och innehåller ett flertal delmål varav det första målet är en 
koppling till byggnaders energianvändning. Aktuell och planerad energianvändning för olika typer 
av byggnader visas i figur 4 nedan19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19Statens energimyndighet (2005), Energiläget i siffror 2005 
20Boverket (2001), Nyckeltal för energianvändning i bebyggelsen. 

Figur 3: Energianvändning inom sektorn bostäder och service19 

*Den lägre siffran avser hus byggda efter 1986  
  den högre siffran hus byggda tidigare än 1986 

Tabell 1. Aktuell och planerad energianvändning för flerbostadshus enligt miljövårdsberedningen20 
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2.3.2 Energianvändning i bostäder. 
I fastigheter förbrukar man energi till i stort sett fyra olika saker. Man använder energi till 
uppvärmning av fastigheten, uppvärmning av tappvarmvatten samt till hushållsel och fastighetsel. 
Mest energi går åt till uppvärmning av fastigheten och det är också här som man kan göra de största 
effektiviseringarna. All energi som tillförs fastigheten kommer på något sätt att omvandlas och 
lämna fastigheten vilket gör att ny energi måste tillföras. Detta kallas för byggnadens energibalans21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En del i byggnadens energibalans är en byggnads värmebalans. För all värme som lämnar byggnaden 
i någon form måste ny tillföras på något sätt21.  
 
Denna ekvation kan tecknas på följande sätt:  Pt + Pov + Pv = Pw + Ps + Pg 
 
Där:  Pt    = Transmissionsförluster  Pw = Tillförd värmeenergi 
  Pov = Okontrollerade vent.förluster Ps  = Solinstrålning 
  Pv   = Ventilationsförluster   Pg = Värme från personer mm  

 
På samma sätt fungerar det med all energi som förbrukas i fastigheter21.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21Warfvinge (2003), Kompendium: Installationsteknik AK för V, Avsnitt 6 

Figur 4. En byggnads energibalans 
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2.4 Installationer 

2.4.1 Värmesystem 
Det finns olika system för att producera värme till byggnader. Till att börja med kan man skilja på 
lokal och central värmeproduktion. Med central värmeproduktion avser man fjärrvärme som används 
för att försörja delar av eller hela tätorter med värme från ett gemensamt värmeledningssystem. 
Oftast med vatten som värmebärare. I byggnader som inte är slutna till ett centralt fjärrvärmesystem 
har man någon sorts lokal värmeproduktion i byggnaden. Detta kan vara en förbränningspanna, 
värmepump av något slag, direktverkande el-radiatorer med mera.22 
 
Fjärrvärme 
Fjärrvärme används som nämnt ovan för att försörja delar av eller en hel tätort med värme. Detta 
görs genom att en eller flera stora värmeproduktionsanläggningar matar ett värmedistributionssystem 
som sedan för värmen ut till de olika byggnaderna. Fjärrvärmen används sedan i de olika 
byggnaderna till att värma byggnaden samt beredning av tappvarmvatten.22  
 
I produktionsanläggningarna produceras värme på olika sätt och energitillförseln är en blandad mix i 
Sveriges fjärvärmeanläggningar. Till största del sker värmeproduktionen genom förbränning av 
trädbränsle. Den totala energimixen för fjärrvärme i Sverige år 2000 var tabellen nedan.22 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Distributionssystemen för fjärrvärmeanläggningar består i Sverige av slutna tvårörssystem. 
Distributionssystemen tillförs värme i en eller flera produktionsanläggningar och pumpas sedan ut i 
ledningssystemet. Värmen i distributionssystemen överförs från det cirkulerande vattnet i 
fjärrvärmenätet till den enskilda byggnadens värmesystem genom en värmeväxlare. Byggnadens 
värmesystem tar alltså värme från fjärrvärmesystemet. Hur detta går till och kopplas finns det olika 
principer för. De vanligaste är två och trestegskoppling22.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22Warfvinge (2003), Kompendium: Installationsteknik AK för V, Avsnitt 6 
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Vid tvåstegskoppling går det varma vattnet från fjärrvärmeverket först till värmeväxlare som förser 
fastighetens värmesystem samt till eftervärmning av tappvarmvatten. Primärvattnet går efter 
uppvärmning av värmesystemet samt eftervärmning av tappvarmvattnet sedan vidare till eventuell 
förvärmning av tappvarmvattnet. Tvåstegskopplingar av fjärrvärme används främst vid kalkhaltigt 
hårt vatten23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid en trestegskoppling av fjärrvärme leds primärvattnet först till eftervärmning av tappvarmvatten 
och därefter vidare till värmning av värmesystem samt eventuell förvärmning av tappvarmvatten. 
Vid denna kopplingsprincip är fastigheten alltid säkrad för varmvatten då denna förses först. 
Kopplingen är vanligast då vattnet ej är för kalkhaltigt och således mjukt23.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23Warfvinge (2003), Kompendium: Installationsteknik AK för V, Avsnitt 6 

Figur 5. Tvåstegskoppling 

Figur 6. Trestegskoppling 
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Ur energisynpunkt är fjärrvärme ett mycket bra system. Det är ett effektivt system att värma 
fastigheter med och relativt ekonomiskt för de anslutna. Fjärrvärme är även ett bra system ur 
miljösynpunkt då man har bättre kontroll över produktionen av värme då denna sker gemensamt i 
stor skala. Detta leder också till att man lättare och mera effektivt kan optimera energiproduktionen. 
På grund av detta är det många fastighetsägare som har övergåt från att ha egen lokal 
värmeproduktion till att ansluta sig till fjärrvärmenäten24. 
 
För att kontrollera att man utnyttjar fjärrvärmen på bästa sätt finns det vissa vikta faktorer att 
kontrollera hos fastigheter anslutna till fjärrvärme24, 25.  
 

1. Största möjliga temperaturdifferens mellan primärvattnets tillopp och retur, detta då det 
gäller att utnyttja värmekapaciteten hos fjärrvärmenätet till så stor del som möjligt.  

 
2. Tappvarmvattenuttaget ska kunna varieras kraftigt utan att större variationer uppstår i 

primärvattenflödet. 
 

3. Värmning av tappvarmvatten har prioritet före värmning av ventilationsluft och 
uppvärmningen. 

 
Lokal värmeproduktion 
Vid lokal värmeproduktion är det vanligt att man har en värmepanna som producerar värme till 
byggnaden. Denna kan vara en förbränningspanna som vid förbränning av till exempel olja, trä eller 
gas producerar värme till fastigheten. Värmepannan kan även vara en elpanna som genom el-
patroner kopplade till elnätet producerar värme till fastigheten. Även kombinationspannor mellan till 
exempel olja, trä förbränning och el patroner är vanliga25. 
 
Vid lokal värmeproduktion kan även värmepump användas vilket på senare tid blivit allt vanligare 
vid uppvärmning av småhus. Användning av värmepump är även vanligt som ett komplement vid 
uppvärmning med direktverkande el-radiatorer25.  
 
Distributionssystem 
Värmen från värmekällan ska transporteras ut i byggnaden för att nå de olika lokalvärmarna. Till 
detta används luft eller vatten som värmebärare. Den vanligaste metoden är att använda är att 
använda ett system med cirkulerande vatten för att distribuera värmen25.  
 
När man distribuerar värmen med ett sådant system så värma vatten i en panna, värmepump eller 
värmeväxlare vid fjärrvärmeanslutning. Det varma vattnet pumpas sedan ut genom ett rörsystem 
varpå vattnet passerar genom värmarna, värmarna värms av vattnet varpå temperaturen i vattnet 
sjunker och leds tillbaka till värmekällan. Ledningarna som transporterar vattnet till värmarna kallas 
för tillopp medan ledningarna som för vattnet tillbaka till värmekällan kallas för retur25.  
 
 
 
 
 
 
24Svenska Kommunförbundet (1992), Energihushållning, Avsnitt Fjärrvärme 
25Warfvinge (2003), Kompendium: Installationsteknik AK för V, Avsnitt 6 
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Vid värmedistribution till radiatorer kan olika utformningar av rörnät användas, det finns principiellt 
tre olika typer26. 
 

• Ettrörssystem: - I ett ettrörssystem kopplas värmarna tillopp och retur till samma 
framledning. Detta gör att vattnet passerar flera värmare innan det leds tillbaka till 
värmekällan och således är temperaturen på vattnet mindre för varje värmare det passerar. 
Värmarna är seriekopplade. 

 
• Tvårörssystem: - i ett tvårörssystem är värmarna sinsemellan parallellkopplade. Vattnet 

passerar endast en värmare innan det återgår till värmekällan. Detta leder till att alla värmare 
får samma tilloppstemperatur och alla radiatorer som skall avge lika stor mängd värme har 
samma storlek oavsett var i slingan de placeras.  

 
• Trerörssystem: - Vid trerörssytem följer returledningen framledningen i hela dess sträckning 

varefter den vänder tillbaks med hela vattenflödet. Tre rör löper således bredvid varandra i de 
horisontella ledningar som fördela framledningsvattnet. Varje värmare har precis som vid ett 
tvårörssystem samma framledningstemperatur. 

 
Värmare: 
Värme med ett vattenburet värmesystem finns det olika sorters värmare. Det vanligaste är radiatorer 
men även golvvärme, kamflänsrör, släta rör och konvektorer kan förekomma26.  
 
Radiatorer är oftast tillverkade i stålplåt med runda kanter. Tidigare var det vanligt att de var 
tillverkade i gjutjärn. Det finns två olika sorters radiatorer, sektionsradiatorer samt panelradiatorer 
varvid den senare är vanligast. Sektionsradiatorer består av ett antal element som sammanfogas till 
radiatorer med önskad längd och värmeyta. Panelradiatorer består av ett antal element som 
sammanfogas parallellt med väggen. Det viktigaste för att en radiator skall fungera väl är att den är 
rätt dimensionerad samt placerad på ett korrekt sätt. En panelradiator skall inte vara för tätt placerad 
till väggen då detta minska värmeavgivningen från radiatorn26.  
 

2.4.2 Ventilationssystem 
En fastighet behöver ett ventilationssystem dels för att ren luft skall tillföras fastigheten samt att 
förorenad luft skall transporteras ut ur fastigheten. Ventilationen av en byggnad hjälper även till att 
motverka spridning av föroreningar inom byggnaden. Ventilationen i fastigheten skall vara anpassad 
med luftflöden etc. så att byggnaden erhåller ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat. Det finns 
flera olika sorters ventilationssystem som är olika utformade men alla med målet att uppfylla de krav 
på ventilation nämnt ovan. De olika ventilationssystemen är självdrag, fläktförstärkt självdrag, 
frånluftssystem, frånluft med värmepump, från och tilluftssystem samt från och tilluftssystem med 
återvinning27.  
 
I detta teorikapitel beskrivs endast från och tilluftssystem med återvinning, FTX system. Detta på 
grund av att examensarbetet är inriktat på flerbostadshus där FTX system är vanliga. Vanliga i 
flerbostadshus är även från och tilluftssystem samt endast frånluftssystem. Anledningen till att dessa 
inte beskrivs är att de fastigheter som ingått i examensarbetets empiriska studie har FTX system samt 
att de delar som innefattas i från och tilluftssystem även innefattas i FTX system där endast en 
funktion i form av värmeåtervinning är tillagd27.  
 
26Warfvinge (2003), Kompendium: Installationsteknik AK för V, Avsnitt 6 
27Warfvinge (2003), Kompendium: Installationsteknik AK för V, Avsnitt 7 
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Från och tilluftssystem med värmeväxling, FTX 
Ett FTX system är i princip det samma som ett från och tilluftssystem, FT system, med undantag att 
värme från frånluften överförs till tilluften. I FTX och FT system så sker både tillförseln, tilluften 
och bortförseln, frånluften, med mekaniska system. Vid FTX system tas uteluft in till ett aggregat där 
luften filtreras, Luften passerar sedan en värmeväxlare där både till och frånluft passerar varpå 
tilluften tar värme från frånluften. Därefter värms tilluften ytterliggare till önskad temperatur i någon 
sorts värmebatteri. Frånluften i FTX system tas ut genom olika frånluftskanaler varpå luften sedan 
passerar ett filter innan den går igenom värmeväxlaren och sedan blåses ut ur aggregatet och 
byggnaden28. 
 
Det finns olika sorters värmeväxlare för att växla värme från frånluften till tilluften. Den mest 
effektiva modellen är roterande värmeväxlare vilka kan ha en verkningsgrad på upp till 85%. Dock 
kan viss partikel överföring ske mellan till och frånluft i sådana aggregat på grund av att samma ytor 
är i kontakt med både till och frånluften. I övrigt finns det batteri värmeväxlare, värmepump som 
återvinningsaggregat samt plattvärmeväxlare. Plattvärmeväxlare har något lägre verkningsgrad än 
roterande värmeväxlare, ca 70%, dock har till och frånluften ingen direkt kontakt och således sker 
ingen partikel överföring eller överföring av lukt vilket kan vara en fördel i vissa system. En 
plattvärmeväxlare består av plåtar som lagts ihop växelvis så att tilluften och frånluften passerar 
genom varannan kanal och således kan värme överföras från frånluften till tilluften28. 
 
Effektiviteten för en värmeväxlare anges som nämnt ovan med temperaturverkningsgraden. Denna 
definieras som förhållandet mellan utnyttjad temperaturskillnad och maximalt tillgänglig 
temperaturskillnad och beräknas enligt följande28.  

 
η =     Där,  Tå = Tilluften efter den passerat värmeväxlaren 
     Tf = Frånluften efter den passerat värmeväxlaren 
     Tu = Uteluftens temperatur 
 
Luftflödena i FTX ventilerade system drivs av fläktar. Det finns två olika sorters fläktar. Axialfläktar 
är den ena sorten och vid den typen av fläkt strömmar luften in axiellt och lämnar fläkten axiellt. 
Med axialt menas att luften strömmar parallellt med fläkthjulsaxeln. På axialfläktar sitter oftast 
fläktens motor på fläkten. Den andra sortens fläkt är radialfäktar. Vid radialfläktar strömmar luften in 
axialt och blåses sedan ut radialt. Se Bild1.  
Luften kastas således ut i fläkthjulets periferi till  
kanalsystemet. Radialfläktar är de mest använda 
sortens fläktar i luftbehandlingsaggregat28.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28Warfvinge (2003), Kompendium: Installationsteknik AK för V, Avsnitt 7 
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För att kontrollera hur effektiv en fläkt är samt hur väl utformat kanalsystemet är kan den specifika 
fläkteleffekten beräknas. Detta kallas för SFP och står för Speciffic Fan Power. Den specifika 
fläkteleffekten definieras som till- och frånlufts fläktarnas summerade eleffekter per transporterad 
luftvolym genom systemet och beräknas enligt följande29.   
 
SFP = P/q 
 
Där  SFP = specifik fläkteleffekt (kW/m3/s) 
 P     = fläkteleffekt för alla fläktar tillsammans (kW) 
 q     = Luftflöde (m3/s), det största av till- och frånluftsflödena.  
 
Fläkteleffekten, P, för fläktarna beräknas vid trefasnät enligt formeln.  
 
P = √3 × U × I × cos(φ) 
 
Där P = Tillförd elektrisk trefaseffekt (W) 
 U = Spänning (V) 
 I  = Strömstyrka (A) 
 φ = fasvinkel mellan I och U 
 
Ett kanalsystem som har ett lågt SFP värde har också förhållandevis låg energiförbrukning, varför ett 
så lågt SFP värde som möjligt eftersträvas. Hur vida SFP värdet är lågt eller inte måste ställas i 
relation till vilken sorts ventilationssystem som värdet mäts i. För vissa komfortsystem bör ett bra 
SFP värde vara ≤ 1,0 medan det föra andra större och annorlunda system betydligt högre värden 
måste accepteras29.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29Warfvinge (2003), Kompendium: Installationsteknik AK för V, Avsnitt 7 

Tabell 3. Medelvärde av SFP för olika ventilationssystem i 
flerbostadshus fån mitten av 1980 talet Källa: ATON 
Teknikkonsult AB. 
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Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK 
En förutsättning för ett bra inomhusklimat är en väl fungerande ventilation. Sambandet mellan 
bristande luftväxling och luftföroreningar är entydigt. På grund av de stora bristerna i luftväxling i 
många byggnader beslutades 1991 att lagstifta om återkommande kontroller av ventilationssystemen 
i byggnader. Beroende av vilken verksamhet som återfinns i fastigheterna samt vilket typ av 
ventilationssystem dom innehar utförs kontrollerna med olika tidsintervall, se tabell 330.  
 
 
 

 
 
I en OVK kontroll ingår mätning av till och frånluftsflöde, kontroll av att drift och 
underhållsinstruktioner finns för ventilationssystemet, mätning av tilluftstemperatur, 
smutsavsättningen i kanaler samt brukarnas synpunkter skall samlas in30.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30Warfvinge (2003), Kompendium: Installationsteknik AK för V, Avsnitt 7 

Byggnader År för första 
kontroll av befintlig 
installation 

Besiktningsintervall 
(återkommande 
besiktning) 

Behörighet, min kravnivå 
förbesiktningsmannen 

1. Daghem, skolor, vårdlokaler 
och liknande 

1993 2 år K 

2. Flerbostadshus, 
kontorsbyggnader och liknande 
med FT-ventilation 

1994 3 år K 

3.Flerbostadshus, 
kontorsbyggnader och liknande 
med F-ventilation 

1995 6 år N 

4. Flerbostadshus, 
kontorsbyggnader och liknande 
med S-ventilation 

1995 9 år S 

5. En- och tvåbostadshus med 
FT-ventilation  

1995 endast kontroll för 
nybyggnad 

N 

Tabell 4. Tidsintervaller för OVK kontroll taget från Boverkets hemsida. 
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2.5 Klimatskärmen 
Det är byggnadens klimatskärm och byggnaden i sin helhet som tillsammans med övriga 
installationer och apparater som optimerar energibehovet. Den huvudsakliga uppgiften 
klimatskärmen för en byggnad är att skärma av uteklimatet på ett sådant sätt att man erhåller en god 
och hälsosam inomhusmiljö samtidigt som energiförlusterna ska vara så små som möjligt. När man 
pratar om en byggnads klimatskärm så menar man således golv, väggar och tak. De måste klara av 
alla de klimatbelastningar som den utsetts för så som regn och snö, slagregn och yrsnö, vind i olika 
riktningar och hastigheter, solstrålning med sin ultravioletta nedbrytande strålning, varierande 
temperaturer med höga och låga värden osv., samt även andra belastningar som ljud, brand, 
hållfasthetstekniska mm31.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Värmeförluster genom klimatskärmen 
För att begränsa värmeförlusterna genom byggnadens alla omslutningsytor så kollar man extra noga 
på värmeisolering av klimatskärmen och lufttäthet hos klimatskärmen samt köldbryggor31.  
 

• Transmissionsförluster 
Ett sätt att kolla värmeisoleringsförmågan hos en byggnad är att kolla på transmissionsförlusterna. 
Med transmissionsförluster menas den energimängd som går förlorad genom byggnadsmaterial på 
grund av värmeledning, konvektion och strålning 31. 
 
 
 
 
 
31Bengt- Åke Petersson (2001) Tillämpad Byggnadsfysik  

Figur 7. klimatskärmen, transmissionsförluster 
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När man räknar transmissionsförlusterna genom en byggnads klimatskärm räknar man ut U-värden 
(W/m2K) för alla byggnadens ingående delar. Alternativt kan det utryckas som summan av ytornas 
konduktanser. U-värdet är ett mått på den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet 
av materialet då skillnaden i lufttemperaturen på ömse sidor om materialet är en grad32.  
 
För att kunna räkna ut U-värdet behövs materialets värmeövergångsmotstånd R som 
beror på materialens tjocklek, d (m), och värmekonduktiviteten, λ (W/mK), enligt Ekvation 1. Hur 
U-värdet för en konstruktionsdel, av homogena material beräknas, visas i Ekvation 2. För att beräkna 
U-värdet för konstruktionsdelar med sammansatta material används medelvärde av λ-värdesmetoden 
och U-värdesmetoden där det förutsätts att värmeflöden sker vinkelrätt mot konstruktionen. Eller lite 
förenklat med endast U-värdesmetoden32. 
 
Ekvation 1. R = d/λ [m2K/W]  
 
Ekvation 2. U = 1/ΣR [W/m2K]  
 
För hela byggnaden beräknas en ytrelaterad värmeförlustkoefficient Fs. Värmeförlustkoefficienten 
beräknas för den sammanlagda arean av de ytor som gränsar mot uppvärmd inneluft enligt  
Ekvation 3. 
 
Ekvation 3. Fs = Σ (Ui * Ai)/Aom [W/m2K] 
 
Ui = U-värdet hos konstruktionsdel i [W/m2K]  
Ai = Arean hos konstruktionsdel i [m2] 
Aom = Omslutande area [m2] 
 
De specifika transmissionsförlusterna beräknas enligt Ekvation 4. 
 
Ekvation 4. Qtrans = Fs * Aom [W/K] 
 
Fs = Den ytrelaterade värmeförlustkoefficient [W/m2K]  
Aom = Omslutningsarea [m2] 
 

• Luftläckage, ventilationsförluster 
Luftotäthet i byggnaders tak och väggar inklusive anslutningar mellan de olika byggnadsdelarna 
samt fönster och dörrar skapar tillsammans med ventilationen den luftomsättning som sker i 
bygganden . Luftotätheterna skapar dock ett okontrollerat luftläckage som för bort värme med luften, 
till skillnad mot ventilationssystemet som kan göras någorlunda kontrollerat och även förses med 
värmeåtervinnande värmeväxlare32. 
 
Som ett mått på lufttätheten i en klimatskärm anges normalt att det genomsnittliga luftläckaget vid 
+/- 50 Pa tryckskillnad inte får överstiga 0,8 l/sm2 för bostäder och 1,6 l/sm2 för andra utrymmen. 
Och då avser man klimatskärmens ytor som riktar mot inneluften 32. 
 
I examensarbetet, där vi har använt oss av datorprogrammet Enorm 2004, har vi använt oss av det 
genomsnittliga luftläckaget 0,8 l/sm2 

 
 
 
32Bengt- Åke Petersson (2001) Tillämpad Byggnadsfysik 
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• Köldbryggor 
Köldbryggor i byggnadsdelar kan utgöras av träreglar och balkar, metallreglar, kramlor osv., eller 
som konvektionstransporter i exempelvis dränerande isolering eller i omvända tak.  
Vid anslutningar mellan olika byggnadsdelar såsom vägg och tak, vägg och platta på mark, eller 
vägghörn uppkommer ett flerdimensionellt värmeflöde och ökade värmeförluster33.  
 
Sådana extra värmeförluster kan ses som linjära köldbryggor med den extra värmeförlusten 
definierad per löpmeter. Köldbryggan beskrivs som en linjär värmegenomgångskoefficient Ψ 
(W/mK) 33. 
 
Vid utvändiga hörn såsom i anslutningar mellan två ytterväggar och tak uppkommer ett 
tredimensionellt värmeflöde, vilket på motsvarande sätt kan definieras av en punktformig 
köldbrygga, vars värmegenomgångskoefficient benämns Χ (W/K). I allmänhet uppstår dessa 
punktformiga köldbryggor i skärningpunkten mellan linjära köldbryggor, varför dess effekt oftast 
kan försummas. För att räkna ut värmeflödet för köldbryggan används ekvation 433. 
 
Ekvation 4. QΨ =∑Ψk * l k + ∑Χk [W/K]  
 
Det är dock inte nödvändigt att dessa termer ska ingå i grundläggande beräkningar för byggnaders 
ytrelaterade värmeförlustkoefficienter. Övriga normala köldbryggor för de olika byggnadsdelarna 
ingår redan som korrigeringsvärden till respektive U-värde33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
33Bengt- Åke Petersson (2001) Tillämpad Byggnadsfysik 
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2.6 Tidigare utredningar 

2.6.1 Aton 
Aton teknikkonsult AB är ett konsult företag som på uppdrag från statens energimyndighet/utredning 
tog fram en metodik för energideklarering av bostäder. Då examensarbetet är avgränsat till befintliga 
flerbostadshus så har projektgruppen enbart koncentrerat sig på vad Aton teknikkonsult AB har 
kommit framtill vad gäller befintliga flerbostadshus34.  
 
Aton föreslår att energiprestanda för flerbostadshus ska baseras på verklig energianvändning och inte 
på beräknad. I de fall då verklig energianvändnings uppgifter saknas får energiprestanda baseras på 
beräknad energianvändning34.  
 
Den fördelningsarea som ska användas för  energiprestanda ska i första hand vara en uppmätt area. I 
de fall då det inte finns uppgifter på en uppmätt area ska den uppskattas med utgångspunkt från 
tillgängliga areor så som boarea, lokalarea, biutrymmesarea och övrig area34. 
 
Man menar på Aton att alla bostadsbyggnader som ska deklareras bör följa en gemensam metodik för 
att beräkna byggnaders energiprestanda, beskriva byggnadernas förutsättningar för olika 
åtgärdsförslag, samt för att beräkna och beskriva lönsamheten för enskilda åtgärdsförslag och 
åtgärdspaket34.  
 
Man föreslår även möjligheten till ett förenklat deklarationsförfarande för flerbostadshus.  
 
Aton menar att besiktningsarbetet ska bestå av tre olika beskrivningsnivåer se figur 10 nästa sida. 
Där nivå 1 är en översiktlig beskrivning, nivå 2 är normalbeskrivning uppdelat på en del med enkla 
beskrivnings delar och en del där värderande eller expertgrundande uppgifter lämnas (energiexpert) 
och nivå 3 kompletterande analyser, mätningar med mera som normalt endast är aktuellt för 
validering av nyproduktion. Nivå 3 ska i normalfallet vara en fördjupad frivillig nivå34.  
 
Bestämning av energiprestanda för flerbostadshus sker med indata som lämnas samtidigt med 
beskrivningsdata för nivå 1, vilket Aton föreslår ska ske i en webbaserad  deklaration 34.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34Aton Teknikkonsult AB (2005), Rapport till Energimyndigheten, Förslag till svensk metodik, 
Huvudrapport – förkortad version 



ENERGIDEKLARATION AV FLERBOSTADSHUS 

 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aton tycker att det finns starka motiv för att under en övergångsperiod möjliggöra ett förenklat 
förfarande gällande framtagning av åtgärdsförslag tills dess att det finns utbildad expertis för 
energideklaration i tillräcklig omfattning. Då undviker man problem med frågor om utbud och 
efterfrågan för certifierade energiexperter och utrymme ges för erforderlig kompetens- och 
metodutveckling35.  
 
Aton föreslår en differentierad giltighetstid så att en jämn nivå på energideklarationsarbetet 
åstadkoms för den kommande tioårsperioden. Byggnadens energiprestanda ska vara det huvudsakliga 
kriteriet som avgör giltighetstiden, men för de fastighetsägare som arbetar seriöst med uppföljningar 
av inneklimat och månadsvis energianvändning ska även detta ges ett visst värde35.  
 
Baserat på de data som fastighetsägaren själv lämnar via webb gränssnittet erhålles inriktnings 
förslag för energieffektiviserande åtgärder35.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35Aton Teknikkonsult AB (2005), Rapport till Energimyndigheten, Förslag till svensk metodik, 
Huvudrapport – förkortad version 
 

Figur 8. Metodbeskrivning för förslaget förfarande för energideklaration av bostäder 
som Aton gjort. 
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Beräkning av energibesparing på åtgärderna 
Aton vill att det inte ska vara för invecklat att räkna ut energibesparingarna. De vill ha en metodik 
som är anpassad till personer som inte nödvändigtvis är experter inom alla de berörda del områdena 
och med ett relativt begränsat tidsutrymme36.  
 
Aton anser att för de mest vanligt förekommande lönsamma åtgärderna beskriva dessa på ett så 
väldefinierat sätt att åtgärdernas kostnader, prestanda och förutsättningar kan hanteras med enklare 
schablonvärden och ett begränsat antal besiktningsdata. Sedan ska dessa ”definierade” åtgärder 
kunna kompletteras med energiexpertens egna. Fördelen är då att åtgärderna blir kalkylerbara även 
utan mätningsinsatser och att man slipper för varje åtgärd ta in kostnadskalkyler, offerter etc. 
eftersom de baseras på valda schablonvärden. Med detta som underlag vaskas lönsamma åtgärder 
fram. För dessa bör husägaren sedan gå vidare med att ta in anbud, komplettera med bättre underlag 
där så krävs eller gå vidare med mätningsinsatser som ger högre precision36.  
 
Aton menar alltså att energideklarationens åtgärdsförslag ska bygga på att det finns lönsamma 
åtgärder som fastighetsägaren inte visste om eller av andra orsaker inte själv kommit på. Vidare 
menar Aton att om energideklarationens lönsamma åtgärder ska bygga på att hitta fel och brister i 
den befintliga driften så behövs en betydligt mer specialiserad expertkompetens, kompletterande 
mätinsatser och mer ingående besiktningar36. 
 
Lönsamhetsberäkningar 
En enkel variant av LCC (livscykelkostnadskalkyl) utan ränta föreslås. Den lönsamhetsgräns de 
föreslår är: 
  
 
 
 
Förslaget innebär att en åtgärd med en livslängd på 20 år som har en återbetalningstid på 15 år ligger 
på lönsamhetsgränsen. Det motsvarar en LCC kalkyl med en real kalkylränta på fyra procent och en 
årlig energiprishöjning på en procent per år36.  
 
Göra OVK samtidigt som energideklaration 
Aton föreslår en ändring i förordningen för OVK så att nuvarande OVK intervall bättre anpassas till 
intervallen för energideklareringen och dels vad avser besiktningens innehåll. OVK besiktningen 
föreslås kompletteras med ytterligare uppgifter, varav mätning av totalluftflöden är av central 
betydelse och där detta inte är möjligt kan luftflöden mätas på rums-/lägenhetsnivå med en 
stickprovsmetodik36.  
 
För byggnader med självdrags ventilation föreslås en metodik baserad på kriterier för att uppskatta 
byggnadernas luftomsättning. Metoder och anvisningar för mätning, stickprovsförfarande 
och korrigering av projekterade luftflöden föreslås utvecklas i separat metodstudie 36. 
 
 
 
 
 
 
 
36Aton Teknikkonsult AB (2005), Rapport till Energimyndigheten, Förslag till svensk metodik, 
Huvudrapport – förkortad version 
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Åtgärdsförslag 
De åtgärds förslags som anges ska vara lönsamma och stimulera fastighetsägaren till att gå vidare 
med att ta in kostnadsförslag eller konsultstöd för att närmare utreda förutsättningarna37.  
 
Aton tar även upp exempel på vissa åtgärdsförslag och de är som följer: 
 

• Utbyte/renovering av fönster 
Åtgärden minskar byggnadens värmeförluster genom minskade värmegenomgångsförluster 
(förbättrat U värde). Befintliga fönster inventeras avseende area, utformning och skick. Besparingen 
beräknas utifrån schablonvärde för U värde (före och efter åtgärd) per kvadratmeter fönster. 
Kostnaden beräknas utifrån schablonvärde per kvadratmeter fönster37. 
 

• Tilläggsisolering av vägg 
Åtgärden påverkar byggnadens energianvändning i tre avseenden: bättre isolering, mindre 
köldbryggor och mindre luftläckage. Luftläckage kräver egentligen kostsamma 
mätningar för att bestämma, men en kriteriebaserad metod föreslås i detta fall. Befintliga väggar 
inventeras avseende area, utformning och skick. Besparingen beräknas med i Sverige väletablerad 
metodik utom för vägg mot mark, där en enklare metod alltid använts jämfört med CEN-förslaget. 
Kostnaden, K, beräknas utifrån schablonvärde per kvadratmeter vägg och per cm extra isolering37:  
 
K = Afasad (X + Y × cm isolering) + B 
 
där 
Afasad = Area som ska tilläggsisoleras 
X = kostnad per m2 inklusive ställning 
Y = kostnad per cm tilläggsisolering 
B = kostnader för inreglering av värmesystem och ventilationssystem samt eventuella extra kostnader 
för hindertillägg. (Lokala förutsättningar påverkar kalkylen). 
 
Kommentar fönster och väggar: Besiktning sker med framtagna mallar för klimatskärm och fönster. 
Skick bedöms i en fyragradig skala och påverkar tidpunkt för tvingande åtgärder. Metodiken är 
enkel, men kräver en del ställningstagande och nationella anpassningar (tillexempel avseende 
köldbryggor och isolering mot mark). Besiktningsunderlaget kan användas som underlag vid 
entreprenadupphandling37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37Aton Teknikkonsult AB (2005), Rapport till Energimyndigheten, Förslag till svensk metodik, 
Huvudrapport – förkortad version 
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• Byte av fläktaggregat 
Åtgärden påverkar främst elanvändningen genom bättre verkningsgrad. Befintliga fläktars prestanda 
och skick uppskattas med schabloner utifrån några definierade kriterier. Dessa inventeras för 
flerbostadshus i samband med OVK. Åtgärden kan kombineras i paketlösningar med bättre reglering, 
injustering av luftflöden och övervakning. Då minskar också värmeförluster genom att luftflöden 
anpassas. Kostnaden, K, beräknas utifrån schablonvärde enligt38: 
 
K = A + (B + C) × n 
 
där 
A = ställkostnad 
B = aggregatkostnad 
C = arbetskostnad 
n = antal fläktar inom storlekssegmentet. 
 
Verkligt luftflöde erhålls för flerbostadshus från OVK protokoll och jämförs med teoretiskt behov. 
Kommentar: inom ventilationsområdet finns en mycket stor variation på möjliga lösningar utifrån 
den enskilda byggnadens ganska komplexa förutsättningar. Ventilationen påverkas av både 
klimatskärm, byggnadsform, kanalisation, åtkomlighet och komponentskick. Här krävs 
specialistkunskap för att på en detaljerad nivå ändra befintliga ventilationssystem, varför 
åtgärdsförslagen begränsas till några få mer genomgripande åtgärder. Dessa kan dessutom behöva 
delas in i flera undersegment för att osäkerhetsintervallet i kostnadsfunktionen inte ska bli allt för 
stor38. 
 

• Byte av panna/undercentral 
Åtgärden minskar omvandlingsförlusterna och stilleståndsförlusterna. Besiktningen avgör befintlig 
utrustnings prestanda och kvarvarande livslängd. Besparingen bedöms från schabloner vid 
besiktningen och måste göras i detalj av en expert inom pannområdet. 
Kostnaden, K, beräknas utifrån schablonvärde enligt38: 
 
K = A + (B + C) × n 
 
där 
n = effekt inom aktuellt effektsegment. 
 
Kommentar: Detaljerade åtgärdsförslag är inte möjliga att lämna efter en översiktlig besiktning. För 
att kunna lämna detaljerade åtgärdsförslag inom detta område krävs att 
man är expert på pannupprustning. Besiktningen syftar här till att se ekonomiska möjligheter till en 
övergripande ändring av produktionssystem och energislag och sedan 
rekommendera bäst inriktning (pannservice, upprustning och driftomläggning, konvertering till 
biobränsle eller värmepump) 38. 
 
 
 
 
 
 
 
38Aton Teknikkonsult AB (2005), Rapport till Energimyndigheten, Förslag till svensk metodik, 
Huvudrapport – förkortad version 
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• Fastighetsdrift och byggnadsautomation 
Injustering och förbättrade reglersystem minskar distributionsförlusterna. Besparingen föreslås 
beräknas som förbättrad verkningsgrad. Kostnaden, K, beräknas utifrån schablonvärde enligt39:  
 
K = A + (B + C) × n 
 
där 
n = antal inom aktuellt tillämpningsområde, men kan också vara area för injustering av värme, antal 
mätpunkter/styrpunkter för datoriserad styr- och övervakning, effekt vid varvtalsreglering, etc. 
 
Kommentar: System för byggnadsautomation kan utgöra villkor för uppskattad besparing inom 
teknikområden, värmeproduktion, värmedistribution och ventilation39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39Aton Teknikkonsult AB (2005), Rapport till Energimyndigheten, Förslag till svensk metodik, 
Huvudrapport – förkortad version 
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3 Metod 
Fastigheten Tången 2 som ligger vid Pålsbovägen 12 mellan Tylösand och Halmstad består i själva 
verket av tre stycken likvärdiga fastigheter innehållande tolv stycken servicelägenheter vardera. 
Examensarbetet är koncentrerat till en av huskropparna men är aktuellt för alla tre då de är exakt 
likvärdiga. Fastigheten Amanuensen 1 som ligger vid Fågelvägen 13 i Halmstad är ett åtta våningar 
högt flerbostadshus innehållande 25st servicelägenheter. Båda fastigheterna är byggda i början på 
1990-talet.  

3.1 Teoretiska Modeller 
För att räkna ut U-värden för olika byggnadskonstruktioner i fastigheterna samt för att simulera den 
totala energiprestanda som råder i fastigheterna har som nämnt ovan datorprogrammet Enorm 2004 
används. U-värden för fastigheterna och dess konstruktioner har även beräknats med 
beräkningsmetoder från boken Tillämpad Byggnadsfysik40 i Microsoft Excel. De teoretiska 
modellerna och resultaten från Enorm 2004 har sedan analyserats och jämförts med liknande 
fastigheter. Modellerna och resultaten från Enorm blir dock till viss del missvisande då den teoretiska 
beräkningen inte kan jämföras med den verkliga användningen. Detta beror på flera faktorer därav 
bland annat att ett schablonmässigt värde på klimatdata används och som inte alltid överrensstämmer 
med det verkliga klimatet på orten. Boende vanor är en annan felkälla då det finns stora variationer i 
de boendes förbrukning på bland annat varmvatten och hushållsel. Energiberäkningarna i Enorm 
medför i sig stor osäkerhet. Detta då brukarens vanor har stor betydelse för energiberäkningarna. 
Detta leder till att det kan vara svårt att erhålla värden som överrensstämmer med verkligheten på 
energianvändningen när man gör energiberäkningar. Energiberäkningarna ger dock en god indikation 
på fastighetens skick ur energisynpunkt. 
 
Beräkningsmetoder från boken Installationsteknik AK för V har använts för beräkning av 
verkningsgrad på värmeväxlare i ventilationssystemen samt för beräkning av fläktars specifika 
fläkteleffekt, SFP41. Övriga kontrollpunkter har tagits fram i samtal med Lennart Björklund Vid 
Crendo Fastighetsförvaltning AB.  När det gäller värmesystemet har metoder samt kontrollpunkter 
från boken Installationsteknik AK för V använts41. Även teori från boken Energihushållning har 
använts42.Teori från boken energihushållning har även använts för kontrollpunkter gällande 
elinstallationer41.  

3.1.1 Enorm 2004 
Energiförbrukningen i fastigheter kan studeras på flera olika sätt. Man kan beräkna olika 
energiförluster och förbrukningar efter olika teoretiska modeller och så kan man ta hjälp av 
beräkningsprogram. Exempel på ett sådant datorprogram är Enorm 2004. I Enorm 2004 kan man 
ange olika indata för en befintlig fastighet eller använda sig av ett modellerat referenshus. Utefter 
detta kan sedan U-värden beräknas för olika konstruktioner samt ett totalt Fs värde för hela 
byggnaden. Energiberäkningar kan sedan göras med där energiförbrukning med mera analyseras. Det 
finns även en ekonomidel i programmet där olika kostnadsanalyser kan utföras. 
 
 
 

 

40Petersson (2001), Tillämpad Byggnadsfysik, 
41Catarina Warfvinge (2001), Installationsteknik AK för V, Avsnitt 6 och 7. 
42Svenska Kommunförbundet (1992), Energihushållning, Avsnitt Fjärrvärme och Elektriska 
Installationer. 
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3.2 Antaganden vid Enorm och U-värde beräkningar 
Till samtliga beräkningar av U-värden har materialdata för de aktuella materialen tagits fram.  
 
Tabell 5. Materialdata applicerade i U-värde beräkningar samt i programmet E-norm43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• U-värden för fönster glasfasader i fastigheterna har uppskattats till ett värde av likvärdiga 
produkter till de som återfinns i fastigheterna.  

 
• Area som använts vid beräkningarna är en uppmätt fördelningsarea.  
 
• De väsentliga köldbryggor som identifierats vid studering av fastigheternas ritningar har 

modellerats vid beräkning i enorm 2004 samt beaktats vid de egna beräkningsmetoderna. I 
båda fallen har detta gjorts schablonmässigt.  

 
• Värmeövergångsmotstånden på utsida och insida har satts till 0,04 m2K/W respektive 0,13 

m2K/W 
 

Vid beräkning och energiprestanda simulering i programmet Enorm 2004 har även andra 
indataparametrar används varav de viktigaste är. 
 
• Innetemperaturen i fastigheterna har satts till 22,5˚C. Detta är 2,5 grad högre en det normala 

vid beräkning i Enorm. Under besöken av fastigheterna har innetemperaturer registrerats och 
det har konstaterats att innetemperaturen legat något högre än normalt (förmodligen beroende 
av att det är fråga om ett servicehus där de boende är mycket stillasittande) därav den valda 
innetemperaturen .  

 
• Otäthetsfaktorn vid 50pa tryck har satts till 0,800 l/m2,s vilket är kravet för flerbostadshus 

enligt BBR. Värmekapaciteten Wh/m2,K hos fastigheterna har för fastighet kv. Amanuensen 
sats till 180 Wh/m2,K medan den för fastighet kv. Tången sats till 150 Wh/m2,K. 
Anledningen till skillnaden är att fastighet kv. Amanuensen har en tyngre ytterväggstomme 
bestående av betong vilket gör att fastigheten anses vara mindre känslig för snabba och korta 
temperaturskillnader i uteluften. Soldata för Malmö har används för instrålningsdata i 
glaspartier och fönster.  

43Petersson (2001), Tillämpad Byggnadsfysik, Avsnitt Bilagor 

Material Λ (W/mK) R (m2K/W) 
Betong 1,7  
Tegel + Luftspalt  0,6  
Mineralull 0,036  
Mineralull Lösull 0,042  
Trä 0,14  
Puts 1,0  
Gips 0,25  
Cellplast 0,036  
Mark mot källarvägg  1,7 
Mark mot Källargolv  3,4 
Mark under platta på mark 
0-1m  
1-6m 

 
 
 

 
1,00 
3,40 
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• För processenergi  såsom gratisenergi, elenergi i form av fastighets el, hushålls el samt behov 
av tappvarmvatten har schablonmässiga värden från Enorm används. För fastighets el har det 
under examensarbetet tagits fram data över verklig förbrukning från de senaste tre åren för 
båda fastigheterna. Anledning till att dessa inte används i Enorm är att programmet Enorm 
använder sig av totala elförbrukningen i beräkningarna och då uppgifter om hushålls el 
saknas fick schablonmässiga värden användas. Basenergi förbrukningen i Enorm programmet 
baseras på de olika U-värden, Ventförluster med mera som räknas fram i simuleringen och 
inte heller här baseras det på den verkliga statistiken som plockats fram under 
examensarbetet. Basenergin i de båda fastigheterna består till 100% av fjärrvärme.  

 
• Inmatningsdata för ventilationen har de uppgifter som mätts upp, räknats fram samt på annat 

sätt konstaterats vid besöken av fastigheterna använts.  

3.4 Antaganden vid beräkning och kontroll av instal lationer 
 

• Vid beräkning av värmeväxlarens verkningsgrad har tilluftstemperaturen minskats med en 
grad. Detta på grund av att tilluftsfläkten varit placerad före mätpunkterna och således givit 
ett visst värmetillskott vilket antagits vara cirka 1˚C.  

 
• Övriga antaganden 

4 Objektbeskrivning Kv. Tången 2 och Kv. Amanuensen  1 
 
Kv. Tången 2 och Kv. Amanuensen 1 har studerats med avseende på energiprestanda och 
energideklarationer under examensarbetet. Kv. Tången två är beläget i Pålsbo mellan Halmstad och 
Tylösand och omfattar 36st servicelägenheter i tre huskroppar på vardera 4 våningar. Kv. 
Amanuensen 1 är beläget i Rotorp i Halmstad och omfattar 25st servicelägenheter samt två lokaler i 
en huskropp med 8 våningar. 

4.1 Halmstad Fastighets AB 
Halmstad Fastighets AB, HFAB är Halmstad kommuns största och marknadsledande fastighetsbolag 
med ett stort fastighetsbestånd både gällande hyreslägenheter och lokaler. HFAB har verkat i Halland 
i över 60 år och är ett aktiebolag som är helägt av Halmstad kommun. År 1942 tog stadsfullmäktige i 
Halmstad beslutet att bilda ett kommunalt fastighet bolag och således grundades HFAB. HFABs 
affärsidé lyder enligt följande;  ”HFAB skall på ett affärsmässigt sätt utveckla och erbjuda ett 
attraktivt boende i hyresrätt” 44 

 

 
 

 

 
 
 
44Hemsida: HFAB 
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4.1.1 Kv. Tången 2 
Kv. Tången 2 uppfördes år 1993 och består av tre stycken huskroppar vilka är identiska med 
varandra och således har endast en av huskropparna analyserats i examensarbetet. Husen består av 
fyra våningar med putsad tegelfasad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundläggning 
Fastigheten är grundlagd på en platta på mark vilken är isolerad undertill med 100mm ESP Cellplast.  
 
Stomme och Bjälklag 
Fastighetens stomme består av betongväggar vilka är lägenhetsskiljande. Även samtliga bjälklag i 
form av mellanbjälklag och vindsbjälklag består av betong. Vindsbjälklaget isolerat med 300mm 
lösull. 
 
Yttervägg 
Ytterväggen i fastigheten är uppbyggd från insidan med gips, ångspärr,  trästomme med 
mellanliggande isolering, luftspalt och säckriven puts på tegel. Se figur 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2. Kv. Tången 2 Bild 3. Kv. Tången 2 

Figur 9. Vägg detalj Kv Tången 
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Yttertak 
Yttertaket i fastigheten består av fackverkstakstolar av trä, spont, papp, läkt, med yttertakbeläggning 
av btg-pannor. 
 
Fönster, partier och fönsterdörrar 
Fönster samt fönsterdörrar består i fastigheten av trä eller aluminium med 2+1 glas i. Entrépartier 
består av aluminiumpartier med tre glas.  
 
Installationer 
Fastighetens installationer vad det gäller värme, ventilation samt el är från fastighetens uppförande 
och anses vara i gott skick och väl fungerande med relativt hög säkerhet. Fastigheten har en DUC 
vilken är uppkopplad till HFAB från vilken övervakning kan ske.  
 

• Ventilation: Fastigheten ventileras med mekanisk till- och frånluft med ett  
FTX-aggregat placerat på vindsplanet. Aggregatet är av fabrikat Stratos. ABK med platt-
vvxl.  
 

• Värme: Fastighetens värme består av vattenburen fjärrvärme. Undercentralen återfinns i ett 
uthus till fastigheten och är kopplad efter en trestegsprincip. Fastigheten förses sedan genom 
kulvert. Sekundärvärmesystemet är ett vattenburet två-rör-system med frekvensstyrd pump 
samt slutet expansionskärl. Radiatorerna är panelradiatorer med termostatventiler.  

 
• El: Elcentralerna i lägenheterna är placerade inne i respektive hall och är av plåtkapslade 

diazedtyp. Centraler i teknikutrymmen är av plåtkapslade lådcentraler med diazedsäkringar. 
Ljusarmaturer inomhus hålles av lägenhetsinnehavaren med undantag för kök och WC/bad. 
Armaturer utomhus på vägar och inom området är av typ parkbelysning med 
kvicksilverljuskällor monterade på stolpe. Korridorer samt trapphus har armaturer med 
lågenergiljuskällor. I biutrymmen har ljuskällor en tidsfunktion vilket gör att de slocknar 
automatiskt.  

 
Energiförbrukning senaste tre åren. 
 

 Värme (kWh/m2) Vattenförbrukning 
(l/m2) 

Elförbrukning (kWh/m2) 
(Fastighets el) 

Hushållsel, 
(kWh/m2) 
schablonvärde 

2005 - 146,9 - 1055,1 - 23,9  
2004 - 155,0 - 1055,8 - 22,9  
2003 - 154,8 - 997,4 - 22,4  
Medelvärde - 152,2 - 1036,1 - 23,0 - 40  
  Varmvatten 50% 

= 518  
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4.1.2 Kv. Amanuensen 1 
Kv. Amanuensen 1 uppfördes år 1993 och består av ett hus om åtta våningar samt en källarvåning 
med underliggande skyddsrum. Huset har en putsad fasad med utanpåliggande balkonger. För övrigt 
så har huset från de övre våningarna en fantastisk utsikt över halmstad och dess omgivning. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundläggning 
Grundläggningen av fastigheten består av en källare uppförd i betong. Källarväggarna och 
källargolvet saknar isolering.  
 
Stomme och Bjälklag 
Stommen i fastigheten består av platsgjuten betong. Även bjälklag i form av mellanbjälklag, bjälklag 
över källare samt vindsbjälklag är uppförda i betong. Vindsbjälklaget med 550mm påliggande 
lösullisolering.  
 
Yttervägg 
Fastighetens ytterväggar vilka även utgör fastighetens stomme består från insidan av betong, 
isolering samt puts. Se figur 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4. Kv.  Amanuensen 1  Bild 5. Kv. Amanuensen 1 

Figur 10. Vägg detalj Kv Amanuensen 
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Yttertak 
Yttertaket i fastigheten består av fackverkstakstolar av trä, spont, papp, läkt, med yttertakbeläggning 
av btg-pannor.  
 
Fönster, partier och fönsterdörrar 
Fönster samt fönsterdörrar består i fastigheten av trä eller aluminium med 3 glas isolerruta i. 
Entrépartier består av aluminiumpartier med tre glas. 
 
Installationer 
Fastighetens installationer vad det gäller värme, ventilation samt el är från fastighetens uppförande 
och anses vara i gott skick och väl fungerande med relativt hög säkerhet. Fastigheten har en DUC 
vilken är uppkopplad till HFAB från vilken övervakning kan ske. 
 

• Ventilation: Lägenheterna i fastigheten ventileras med ett FTX aggregat placerat på översta 
våningsplanet. FTX aggregatets återvinning består av en platt-VVX. spiskåpor i lägenheterna 
är kopplade till gemensam frånluft. Gemensamt kök på plan ett ventileras med separat FTX - 
aggregat placerat i källarplan.  
 

• Värme: Fastighetens värme består av vattenburen fjärrvärme. Undercentralen återfinns i 
källarplanet. Värmeväxlingen från fjärrvärmen sker direkt i undercentral efter en 
trestegsprincip. Sekundärvärmesystemet är ett vattenburet två-rör-system med frekvensstyrd 
pump samt slutet expansionskärl. Radiatorerna är panelradiatorer med termostatventiler.  

 
• El: Elcentraler är plastkapslade med automatsäkringar. Armaturer inomhus hålles av 

lägenhetsinnehavaren med undantag för kök, WC/bad och förråd. Armaturer i tvättstugor och 
undercentraler är lysrörsarmaturer 2x40 W. Armaturer utomhus inom området är av typ 
parkbelysning med kvicksilverljuskällor. Korridorer samt trapphus har armaturer med 
lågenergiljuskällor. Varje lägenhet innehåller en styck tvättmaskin,  torktumlare samt 
diskmaskin. Även en kombinerad kyl/frys finns i samtliga lägenheter. I gemensamt kök på 
plan ett finns en styck stor kyl/sval en styck stor frys samt en tvättmaskin. I gemensam 
tvättstuga finns två stycken tvättmaskiner samt ett styck torkskåp.  

 
Energiförbrukning senaste tre åren. 
 
 Värme (kWh/m2) Vattenförbrukning 

(l/m2) 
Elförbrukning 
(kWh/m2) 
(Fastighets 
el) 

Hushållsel, 
(kWh/m2) 
schablonvärde 

2005 - 140,1 - 1288,9 - 27,2  
2004 - 144,7 - 1252,1 - 27,5  
2003 - 136,6 - 1175,3 - 35,9  
Medelvärde - 140,5 - 1238,8 - 30,2 - 40 
  Varmvatten 50% 

= 619  
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5 Resultat 

5.1 Resultat av verklig förbrukningsdata 

5.1.1 Kv. Tången 2    
Total uppvärmd area     789m2 

Byggnadens totala behov av energi   169793 (kW/år) = 215,2  kWh/m2 

5.1.2 Kv. Amanuensen 1 
Total uppvärmd area     1703m2 

Byggnadens totala behov av energi    358822 (kW/år) = 210,7 kWh/m2 

5.2 Resultat från Besiktning 

5.2.1 Kv. Tången 2 
Efter sammanställning av besiktning från besök av fastigheten Kv. Tången 2 har följande resultat 
erhållits.  
 
Fjärrvärme 

• Temperatur 
o Tillopp   + 96˚C 
o Retur   + 37˚C 

 
• Värmeväxlare  

o Typ   - Direktväxlare, Plattväxlare 
o Kopplingsprincip   - Trestegskopplad 

 
Sekundär Värme 

• Temperatur 
o Tillopp   + 56˚C 
o Retur   + 39˚C 

• Drift    - Tryckstyrd Pump 
 
Rumsystem 

• Värmare   - Panelradiatorer 
• Placering   - Ok 
• Innetemperatur  - ≈22,5˚C 

 
Tappvarmvatten 

• Produktion   - Fjärrvärme, Värmeväxlare 
• Temperatur   - 55˚C 

 
 

∆ 59˚C 

∆ 17˚C 
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Ventilation 
• OVK - Kontroll 

o Utförd   - Ja 
o Godkänd  - Ja 

• Värmeväxlare 
o Typ   - Platt värmeväxlare 
o Verkningsgrad  - 68% 

• Fläktar 
o Typ   - Remdriven radialfläkt med bakåtböjda skovlar 
o Antal   - 2st, en tilluft och en frånluft 
o SFP   - 3,33 kW/m3/s  

 
El 

• Belysning 
o Trapphus  - Lågenergi lampor. I trapp, lyser konstant.  

- I korridorer tids släckning.  
o Bi utrymmen  - Vindar tändes, släckes manuellt 

• Installationer 
o Tvättstuga  - Tvättmaskin samt torktumlare i varje  

    lgh,ca10 år                         
o Hiss   - 630kg möbelhiss 

 
• Klimatskärm   - Överrensstämmer med ritningar samt  

   samt övrig info 
 
För besiktningsprotokoll se bilaga 1 A-C.  

5.2.2 Kv. Amanuensen 1   
Efter sammanställning av besiktning från besök av fastigheten Kv. Amanuensen 1 har följande 
resultat erhållits.  
 
Fjärrvärme 

• Temperatur 
o Tillopp   + 83˚C 
o Retur   + 25˚C 

 
• Värmeväxlare  

o Typ   - Direktväxlare, Rör - värmeväxlare 
o Kopplingsprincip - (Trestegskopplad) (2 in 1) 

 
Sekundär Värme 

• Temperatur 
o Tillopp   + 46˚C 
o Retur   + 30˚C 

• Drift    - Dubbelpump (1 reserv) 
 
 
 

∆ 58̊ C 

∆ 16˚C 
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Rumsystem 
• Värmare   - Panelradiatorer 
• Placering   - Ok 
• Innetemperatur  - ≈22,5˚C 

 
Tappvarmvatten 

• Produktion   - Fjärrvärme, Värmeväxlare 
• Temperatur   - ˚C 

 
 
 
Ventilation 

• OVK - Kontroll 
o Utförd   - Ja 
o Godkänd  - Ja 

• Värmeväxlare 
o Typ   - Platt värmeväxlare 
o Verkningsgrad  - 60% 

• Fläktar 
o Typ   - Remdriven radialfläkt med bakåtböjda  

  skovlar 
o Antal   - 2st, en tilluft och en frånluft 
o SFP   - 2,95 kW/m3/s   

 
El 

• Belysning 
o Trapphus  - Lågenergi lampor. Lyser konstant  
o Bi utrymmen  - Slocknar automatiskt 

• Installationer 
o Tvättstuga  - Tvättmaskin samt torktumlare i varje  

   lgh, ca 10 år. + tvättstuga med 2st 
   Tvättmaskiner samt torkskåp  

 
o Hiss   - 630kg möbelhiss 
o Övrigt   - Gemensamt kök med tillhörande  

   installationer 
• Klimatskärm   - Överrensstämmer med ritningar samt  

   övrig info.  
 
För besiktningsprotokoll se bilaga 2A-C. 
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5.3 Resultat från U-värde beräkning 
Beräkning i Microsoft Excel av de båda fastigheternas U-värden har get följande resultat. 
 

5.3.1 Kv. Tången 2 
  U-värde beräknat U-värde korrigerat  U-värde justerat 
Vägg  0,185   0,190    0,190 
Golv  0,195   0,199    0,149 
Tak  0,137   0,138    0,138 
Fönster  1,500   1,500    0,800 
Dörrar  1,500   1,500    0,800 
 
Fs = 0,286   
      
Med köldbryggor 
Fs = 0,302 
 
Fastigheten klarar inte det krav (Fs krav) som gäller för flerbostadshus hos BBR idag. Dock klarar 
fastigheten det krav som gällde vid fastighetens uppförande.  
 
Enligt ekvation 4 är transmissionsförlusterna följande. 
 
Qtrans = Fs * Aom [W/K]� 0,302 * 1075 = 324,65 W/K  
 
Sänker man således temperaturen från 22,5 °C till 20 °C sparar man 812 W under uppvärmnings 
perioden 
 
För beräkningar se bilaga 3. 
 

5.3.2 Kv. Amanuensen 1 
  U-värde beräknat U-värde korrigerat  U-värde justerat 
Vägg  0,212   0,222    0,222   
Källarvägg 0,554   0,564    0,424    
Källargolv 0,266   0,276    0,207    
Tak  0,064   0,064    0,064    
Fönster  1,100   1,100    0,045 
Dörrar  1,100   1,100    0,045    
   
Lokal 
Vägg  0,212   0,222    0,222 
Fönster 1,100   1,100    0,405 
Dörrar  1,100   1,100    0,405 
 
Fs = 0,284   
      
Med köldbryggor 
Fs = 0,290 
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Fastigheten klarar det krav (Fs krav) som gäller för flerbostadshus hos BBR idag. Fastigheten klarar 
även det krav som gällde vid fastighetens uppförande.  
 
Enligt ekvation 4 är transmissionsförlusterna följande. 
 
Qtrans = Fs * Aom [W/K]� 0,290 * 1884 = 546,4 W/K  
 
Sänker man således temperaturen från 22,5 °C till 20 °C sparar man 1366 W under uppvärmnings 
perioden 
 
För beräkningar se bilaga 4. 

5.4 Resultat från Enorm 2004 

5.4.1 Kv. Tången 2 
U – värden från Enorm 
 

 U-värde korrigerat (W/m2K)  U-värde justerat (W/m2K) 
Vägg   0,214     0,226 
Golv   0,184       0,146 
Tak   0,136     0,144 
Fönster   1,500     1,045 
Dörrar   1,000     1,056 
 
Med köldbryggor 
 
Fs = 0,375     Fs krav = 0,347      
  
Energianalys från Enorm  
 
Transmissionsdata  
 
Totalt Qtrans = 460,4 W/K 
 
Energidata       kWh/år 
Tappvarmvatten        35803     = 756 l/m2  
Fastighet och hushållsel       43760     = 55,5 kWh/m2 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi     59963 
Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet    68825 
Byggnadens totala behov av energi    110249      = 140  kWh/m2  
 
Värme energin för uppvärmning av tappvarmvatten = 60 kWh/m3 
 
För totalt resultat från Enorm, se bilaga 5A-D. 
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5.4.2 Kv. Amanuensen 1 
U – värden från Enorm 
 

 U-värde korrigerat (W/m2K)  U-värde justerat (W/m2K) 
Vägg 0,215     0,227     
Källarvägg  0,571     0,452  
Källargolv  0,295     0,234     
Tak   0,065     0,069 
Fönster   1,100     0,641 
Dörrar   1,000     1,056 
 
Med köldbryggor 
 
Fs = 0,371     Fs krav = 0,362 
 
Energianalys från Enorm  
 
Transmissionsdata  
 
Totalt Qtrans = 891,9 W/K 
 
Energidata       kW/år 
Tappvarmvatten        22018     = 704 l/m2 

Hushåll och Fastighetsel        92465 54,3 kWh/m2  
Byggnadens nettobehov av värmeenergi   120906 
Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet  156146 
Byggnadens totala behov av energi    236694      = 139  kWh/m2 
 
 
Värme energin för uppvärmning av tappvarmvatten = 60 kWh/m3 
 
För totalt resultat från Enorm, se bilaga 6A-E. 
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6 Analys 

6.1 Energiprestanda 
Enligt tidigare utredning, se kap. 2.4, föreslår Aton Teknikkonsult AB att energiprestanda för 
flerbostadshus skall baseras på verklig energianvändning och inte på beräknad. Enligt 
examensarbetets empiriska studie kan följande analys göras gällande den verkliga och den beräknade 
energiprestanda.  
 
Kv. Tången 2 
När det gäller den totala energiförbrukning hos Kv. Tången 215 kWh/m2 så är denna förbrukning 
betydligt högre än det schablonmässigt framtagna värdet från Enorm 2004 vilket är 140 kWh/m2. När 
det gäller förbrukningen av tappvarmvatten så är den verkliga förbrukningen dock lägre (518 l/m2) 
än den schablonmässigt framtagna i Enorm 2004,  
(756 l /m2). Fastighetsel som förbrukas i byggnaden motsvarar 23 kWh/m2, till detta måste hushållsel 
adderas. Att ta fram verklig förbrukning av hushållsel i flerbostadshus är inte lätt. Detta då 
förbrukningen varierar stort från hushåll till hushåll. För att jämföra med Enorm 2004 har 40 
kWh/m2 adderats till fastighetselen. Summan av hushållsel och fastighetsel blir då 63 kWh/m2. 
Jämfört med Enorm där den är 55,5 kWh/m2.  
 
Kv. Amanuensen 1 
När det gäller den totala energiförbrukning hos Kv. Amanuensen  210 kWh/m2 så är denna 
förbrukningen betydligt högre än det schablonmässigt framtagna värde från Enorm 2004 vilket är 
139 kWh/m2. Gällande förbrukningen av tappvarmvatten så är den verkliga förbrukningen lägre (619 
l/m2) än den schablonmässigt framtagna i Enorm 2004 (704 l/m2). Fastighetsel som förbrukas i 
byggnaden motsvarar 30,2 kWh/m2, till detta måste hushållsel adderas. Att ta fram verklig 
förbrukning av hushållsel i flerbostadshus är inte lätt. Detta då förbrukningen varierar stort från 
hushåll till hushåll. För att jämföra med Enorm 2004 har 40 kWh/m2 adderats till fastighetselen. 
Summan av hushållsel och fastighetsel blir då 70,2 kWh/m2. Jämfört med Enorm där den är 54,3 
kWh/m2  
 
Kommentar: Den verkliga energiförbrukningen är således högre än den beräknade 
energiförbrukningen.  

6.2 Besiktningsresultat 
De kontrollpunkter som legat till grund för analysen nedan återfinns under resultat från besiktning i 
kap. 5.2.  
 
Kv. Tången 2 
Värmesystem 
Temperaturskillnaden mellan fjärrvärmens till och frånlopp är 59˚C vilket ger att 61% av värmen 
tillgodogörs i värmeväxlaren. Detta är godkänt när man strävar efter minst 50%. Värmeväxlaren är 
kopplad efter en trestegsprincip där eftervärme av tappvarmvatten har prioritet vilket är positivt då de 
flesta fjärrvärmevärk vill kunna ha stora ändringar i tappvarmvattenförbrukningen utan att 
primärvattenflödet ändras nämnvärt. 
 
Sekundärvärmen har en temperaturskillnad mellan till och frånlopp på 17˚C.  Det motsvarar att 30% 
av värmen avges i radiatorerna vilket är godkänt då över 25% är normalt. 
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Ventilationssystem 
Plattvärmeväxlaren i FTX systemet har en verkningsgrad på 68%. Plattvärmeväxlare har normalt en 
verkningsgrad på ca 70%. Med tanke på aggregatets ålder får man anse att 68% är ok. 
 
Fläktarna i ventilationsaggregatet har ett SFP värde på 3.33 kW/m3/s. Vilket möjligtvis skulle kunna 
optimeras med en annan fläkt. Med detta inte sagt att värdet 3.33 är dåligt vilket kan jämföras med 
schablonmässigt värde för flerbostadshus med FTX – ventilation där SFP vanligtvis sätts till 4.0 
kW/m3/s. 
 
Temperatur 
Det kan tilläggas att innetemperaturen ca 22,5˚C varit något högre än normalt vilket har påverkat 
energiförbrukningen. Att temperaturen är hög beror förmodligen på att fastigheterna är servicehus 
där de boende är mycket stillasittande.  
 
Kv. Amanuensen 1 
Värmesystem 
Temperaturskillnaden mellan fjärrvärmens till och frånlopp är 58˚C vilket ger att 69% av värmen 
tillgodogörs i värmeväxlaren. Detta är godkänt när man strävar efter minst 50%. Värmeväxlaren är 
(direkt) kopplad efter en trestegsprincip där eftervärme av tappvarmvatten har prioritet vilket är 
positivt då de flesta fjärrvärmevärk vill kunna ha stora ändringar i tappvarmvattenförbrukningen utan 
att primärvattenflödet ändras nämnvärt. 
 
Sekundärvärmen har en temperaturskillnad mellan till och frånlopp på 16˚C.  Det motsvarar att 34% 
av värmen avges i radiatorerna vilket är godkänt då över 25% är normalt. 
 
Ventilationssystem 
Plattvärmeväxlaren i FTX systemet har en verkningsgrad på 60%. Plattvärmeväxlare har normalt en 
verkningsgrad på ca 70%. Med tanke på aggregatets ålder får man anse att 60% är ok. Det något 
lägre värdet kan bero på den något högre utetemperaturen vid mätningstillfället.  
 
Fläktarna i ventilationsaggregatet har ett SFP värde på 2,95 kW/m3/s. Även här kan det jämföras med 
schablonmässigt värde för flerbostadshus med FTX – ventilation där SFP vanligtvis sätts till 4.0 
kW/m3/s.  
 
Temperatur 
Det kan tilläggas att innetemperaturen ca 22,5˚C varit något högre än normalt vilket har påverkat 
energiförbrukningen. Att temperaturen är hög beror förmodligen på att fastigheterna är servicehus 
där de boende är mycket stillasittande 
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6.3 U-värde och Enorm 
Kv. Tången 2 
U-värdes beräkningar har gjorts både för hand, Fs = 0,302, och i programmet Enorm 2004,  
Fs = 0,375. 
 
Kv. Amanuensen 1 
U- värdes beräkningar har gjorts både för hand, Fs = 0,290, och i programmet Enorm 2004,  
Fs = 0,371  
 
De skiljer sig något, vad detta beror på är svårt att säga då Enorm korrigerar U-värde på något annat 
sätt. Detta kan senare användas vid beräkning av eventuell förbättring av klimatskärmen, som t.ex. 
tilläggsisolering på vägg eller tak. Kort kan det sägas att det är ett ganska högt värde jämfört med vad 
nyproducerade flerbostadshus sägs hålla idag.  
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7 Slutsats 
Enligt regeringens proposition skall energideklarationens huvudsakliga innehåll vara.  
 

• Uppgifter om byggnadens energiprestanda 
• Uppgifter om OVK kontroll utförts i byggnaden 
• Uppgifter om radonmätning utförts i byggnaden 
• Uppgifter om byggnadens energiprestanda kan förbättras och i sådana fall åtgärdsförslag. 

 
Byggnadens energiprestanda 
Gällande byggnadens energiprestanda för flerbostadshus kan man tydligt se i analysen, kap. 6.1, att  
verklig energiförbrukning stämmer dåligt överens med beräknad energiförbrukning varav slutsatsen 
är att verklig energiförbrukning skall användas. Då statistik över verklig förbrukning saknas måste 
självfallet beräknad energiförbrukning användas. Av detta dras även slutsatsen att det för alla 
flerbostadshus ska föras statistik över energiförbrukningen.  
 
OVK kontroll utförts i byggnaden 
Gällande uppgifter om OVK kontroll utförts i byggnaden ser man utifrån de kontrollpunkter som 
tagits fram, se analys kap.6.2, att verkningsgrad på värmeväxlare samt SFP värde för 
ventilationssystem ska vara med i en energideklaration om fastigheten innehåller värmeväxlare samt 
fläktar i ventilationssystemet. Då intervallen för OVK kontroller av flerbostadshus varierar från 2 till 
9 år och enligt projektgruppens tolkande av regeringens proposition blir intervallen för 
energideklarationer 10 år blir det enklast att verkningsgrad samt SFP värde tas fram i OVK 
kontrollerna för att sedan finnas tillgängliga vid en energideklaration.  
 
Radonmätning utförts i byggnaden 
Gällande radonmätning är projektgruppens slutsats att det i linje med regeringens proposition ska 
framgå hur till vida radonmätning har utförts i energideklarationen. 
 
Kan byggnadens energiprestanda förbättras 
För att avgöra hur till vida energiprestanda i ett flerbostadshus kan förbättras är examensarbetets 
slutsats utifrån analys av empirisk studie att energideklarationen bör ta hänsyn till följande: 
 

• Energiförbrukning i kWh/m2 
• Innetemperaturen i °C  
• Värmekälla, värmesystem 
• Fläktsystemets elenergiförbrukning samt eventuell värmeåtervinning.  
• Klimatskärmens skick.  

 
Framtagande av åtgärdsförslag 
Examensarbetets slutsats gällande åtgärdsförslag i energideklarationer är att de ska vara beräknade 
för att kunna ge något mervärde åt fastighetsägaren.  
 
Detta för att  åtgärdsförslagen inte bara ska vara generella utan även vara konkreta åtgärds förlag där 
man visar på vad vinningen i energi och då även den ekonomiska konsekvensen kommer att bli om 
man utför åtgärden.  
 
Att beräkna kostnaden för åtgärdsförslaget beror givetvis på vilken åtgärd man föreslår men för att se 
om investeringen är lönsam anser projektgruppen att det förslag om LCC som Aton Teknikkonsult 
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AB, se kap. 2.4, föreslår är ett enkelt och lätt sätt att bedöma lönsamheten för ett eventuellt 
åtgärdsförslag. Vidare föreslår Aton Teknikkonsult AB vissa enkla beräkningsexempel för olika 
åtgärdsförslag som projektgruppen anser vara bra beräkningsmodeller för att ta fram energi- och 
kostnadskonsekvenser. Dessa kan ses i kap. 2.4.1 
 
Vill fastighetsägaren sedan gå vidare med förslaget får han därefter givetvis göra en mer omfattande 
kalkyl.  
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8 Rekommendationer 
Projektgruppen har efter genomgånget examensarbete sammanställt ett tänkbart förfarande för 
upprättandet av en energideklaration av flerbostadshus. Projektgruppen föreslår då följande 
tillvägagångssätt: 
 

I. Ta fram den verkliga energiförbrukningen i kWh/m2 (Medelvärde av de tre senaste åren) samt 
areor som A uppvärmd, A omslutande 

 
II.  Registrera typ av värmesystem 

a. Kontrollera temperaturer och eventuellt verkningsgrad  
b. Ange distributionssystem samt rumssystem 
c. Registrera inomhustemperatur 

 
III.  Registrera typ av ventilationssystem 

a. Kontrollera att OVK är utförd 
b. Registrera eventuellt SFP värde och verkningsgrad 

 
IV.  Kontrollera och registrera fastighetens elektriska installationer, tex. belysning i trapphus, 

gemensam tvättstuga osv.      
 

V. Kontrollera och registrera typ av klimatskärm 
a. Tak, Vägg, Golv, Fönster, Dörrar  

 
VI.  Ta fram eventuella åtgärdsförslag 

a. Beräkna förslagens energibesparing och kostnad 
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Bilaga 1 A          

Energideklaration, Kontrollpunkter Fastighet: Kv Tå ngen  

Installationer          

Värme           

Värme System  Distributionssystem  Rumssystem    

Fjärrvärme     Två rörs     Panelradiatorer      
           

Kontrollpunkter          

Fjärrvärme: Temperatur    Värmeväxlare      Kopplingsprincip      

  Tillopp 96 °C Typ Direkt växlare   
Tre 
stegs   

  Retur 37 °C Verkningsgrad   %    
           

Distributionssystem: Injustering  Temperatur    Tryck     

        Till 56 °C Till   Pa 

     Retur 39 °C Retur   Pa 
           

Rumssystem: Radiator typ  Radiator Placering  Innetemperatur   
   Panelradiator     Ok     ≈ 22,5 °C  

           

Varmvattensystem: Varmvattenberedare    Distribution       

  Temperatur   °C Temperatur 55 °C    

B
ilaga 1A
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Bilaga 1 B            

Energideklaration, Kontrollpunkter Fastighet: Kv Tå ngen    

Installationer            

Ventilation            

Ventilationssystem  Kanalsystem  Luftdon           

FTX     Spirorör     Till          

      Från          

Kontrollpunkter            

Kontroll av OVK kontroll: Utförd OVK  Godkänd OVK      

                   

                  

Värmeväxlare: Verkningsgrad   Kondition       Verkningsgrad uträkning   

   68 %   Bra      Ttill  Tfrån   

         
Före 
VVX 5 °C 22 °C 

         
Efter 
VVX 17,5 °C 15 °C 

               

Fläktar:  Typ av fläktar  SFP    η= 68,00 %     

   Remdriven radialfläkkt   3,33 kWm³/s          

   Bakåtböjda skovlar       SFP uträkning     

Tilluft:  Temperatur   Flöde     I till 1,6 A  

   19,00 °C   386,00 l/s    I från 2,2 A  

          Ptot 1393 W  

Frånluft:  Temperatur   Flöde     U 400 V  
   22 °C   418,00 l/s    qmax 418 l/s  

          SFP= 3,33 kWm³/s  
 B

ilaga 1B 58 



ENERGIDEKLARATION AV FLERBOSTADSHUS 

 58 

 

Bilaga 1 C         

Energideklaration, Kontrollpunkter  Fastighet: Kv Tången 
El & Klimatskärm        

El          

Fastighetsel:         

          

Belysning: Trapphus      Bi utrymmen      

   Lågenergilampor timersläcks i korridor   
Vindar tänds och 
släcks     

   I trapp lyser hela tiden      manuellt      

Installationer: Tvättstuga   Hiss     

   Tvättmaskin i varje lgh    630 kg möbelhiss     

   ink torktumlare           

Klimatskärm         

          

Fönster    Dörrar        

3 glas     Bra        

          

Golv    Väggar    Vind     

Isolerad     Tegel     Isolerad     
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Bilaga 2 A          

Energideklaration, Kontrollpunkter Fastighet: Kv Am anuensen 
Installationer          

Värme           

Värme System  Distributionssystem  Rumssystem    

Fjärrvärme     Två rörs     Panelradiatorer      
           

Kontrollpunkter          

Fjärrvärme: Temperatur    Värmeväxlare      Kopplingsprincip      

  Tillopp 83 °C Typ Rör värmeväxlare   
Tre 
stegs   

  Retur 25 °C Verkningsgrad   %    
           

Distributionssystem: Injustering  Temperatur    Tryck     

   2 rör    Till 46 °C Till   Pa 

     Retur 30 °C Retur   Pa 
           

Rumssystem: Radiator typ  Radiator Placering  Innetemperatur   
   Panelradiator     Ok     ≈ 22,5 °C  

           

Varmvattensystem: Varmvattenberedare    Distribution       

  Temperatur   °C Temperatur   °C    

     Varmvattencirkulation     
 
 
 
 

 Bilaga 2A
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Bilaga 2 B            

Energideklaration, Kontrollpunkter Fastighet: Kv Am anuensen   

Installationer            

Ventilation            

Ventilationssystem  Kanalsystem  Luftdon           

FTX     Spirorör     Till          

      Från          

Kontrollpunkter            

Kontroll av OVK kontroll: Utförd OVK  Godkänd OVK      

                   

                  

Värmeväxlare: Verkningsgrad   Kondition       Verkningsgrad uträkning   

   59,9 %   Bra      Ttill  Tfrån   

         
Före 
VVX 3,9 °C 25,1 °C 

         
Efter 
VVX 17,6 °C  °C 

               

Fläktar:  Typ av fläktar  SFP    η= 59,90 %     

   Remdriven radialfläkkt   2,95 kWm³/s          

   Bakåtböjda skovlar       SFP uträkning     

Tilluft:  Temperatur   Flöde     I till 3,1 A  

   17,60 °C   1100,00 l/s    I från 4,3 A  

          Ptot 3254,87 W  

Frånluft:  Temperatur   Flöde     U 400 V  
   25,1 °C   1070,00 l/s    qmax 1100 l/s  

          SFP= 2,95 kWm³/s  
 B
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Bilaga 2 C          

Energideklaration, Kontrollpunkter  Fastighet: Kv Amanuensen 
El & Klimatskärm         

El           

Fastighetsel:          

           

Belysning: Trapphus      Bi utrymmen       

   Lågenergilampor lyser konstant   
Slocknar 
automatiskt      

                   

Installationer: Tvättstuga     Hiss      

   
Tvättmaskin i varje 
lgh   plus två gemensamma 630 kg möbelhiss      

   ink torktumlare med tork skåp          

Klimatskärm          

           

Fönster    Dörrar         

3 glas isolerruta   Bra         

           

Golv    Väggar    Vind      

Källare     Puts     Isolerad      
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Bilaga 3 U-värdes beräkning Kv Tången 2      
Material Tjocklek  λ-dekl ∆λw λ-ber R Rλw R-ber    
Vägg           
Tegel 120          
luftapalt       0,200  RTλ 5,345 
utegips 9 0,250 0 0,250 0,036  0,036    
Träreglar, vertikala +  0,140 0 0,140     UU 0,184 
Mineralull 220 0,036 0 0,036     RTU 5,447 
Fuktspärr 0,2  0 0,000     RT 5,396 
Gips 13 0,250 0 0,250 0,052  0,052  Uvägg 0,185 
           
Golv           
Cellplast EPS20 100 0,04 0 0,04 2,500 0,2 2,300  Rgolv 5,121 
Betong 240 1,7 0 1,7 0,141  0,141  Ugolv 0,195 
Jord (medel 0-1m, 1-6)     2,680  2,680    
           
Innertak           
Betong 240 1,7  1,7 0,141  0,141  RTλ 7,284 
lösull 300 0,042  0,042 7,143  7,143  UU 0,137 
         RTU 7,284 
         RT 7,284 
         U 0,137 
Yttertak           
Råspont  19 0,140  0,14 0,136  0,136  R 0,153 
Underlagspapp 2   0   0,000  U 6,521 
Btg-pannor 30 1,700  1,7 0,018  0,018  Area 0,0 
           
 U ∆Uf ∆Ug ∆Ur Ukorr a1 a2 a3 Ujust Ai 
Vägg 0,180 0,000 0,010 0,000 0,190 1,000 1,000 0,000 0,190 482,0 
Golv 0,189 0,000 0,010 0,000 0,199 0,750 1,000 0,000 0,149 197,0 
Tak 0,134 0,004 0,000 0,000 0,138 1,000 1,000 0,000 0,138 197,0 
Fönster, dörrar 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 1,000 1,000 0,700 0,800 200,0 
          Aom 
          1076,0 

B
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Bilaga 3 U-värdes beräkning Kv Tången 2     
          
Fs 0,286         
          
Köldbryggor Ψk lk        
Mellan ytterväggar och 
grundsula 0,275 56,0 15,400       
Anslutning takbjkl 0,160 10,2 1,632       
   17,032  Gamla kravet  Nya kravet 
Fs (med köldbryggor) 0,302    Fs krav 0,305  0,267  
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Bilaga 4 U-värdes beräkning Kv Amanuensen 1     
Material Tjocklek  λ-dekl ∆λw λ-ber R Rλw R-ber    
           
Vägg           
Puts 15 1 0 1 0,015 0 0,015    
Cellplast 160 0,036 0 0,036 4,444  4,444  Uvägg 0,220 
Betong 150 1,700  1,7 0,088  0,088    
           
Källar Vägg           
Betong 300 1,7 0 1,7 0,176 0 0,176    
Platonmatta 10 0 0 0 0,000  0,000  Ukällar v 0,596 
Jord medel     1,500  1,500    
           
           
           
Källar golv           
Betong 150 1,7 0 1,7 0,088 0 0,088    
Jord medel 0 0 0 0 3,500  3,500  Ugolv 0,279 
    0       
Innertak    0       
Betong 120 1,7 0 1,7 0,071 0 0,071    
Lösull 550 0,036 0 0,036 15,278  15,278  Utak 0,065 
           
Lägenheter           
 U ∆Uf ∆Ug ∆Ur Ukorr a1 a2 a3 Ujust Ai 
Vägg 0,212 0,000 0,010 0,000 0,222 1,000 1,000 0,000 0,222 782,0 
Källar vägg 0,554 0,000 0,010 0,000 0,564 0,750 1,000 0,000 0,424 168,0 
källar golv 0,266 0,000 0,010 0,000 0,276 0,750 1,000 0,000 0,207 282,0 
Tak 0,064 0,000 0,000 0,000 0,064 1,000 1,000 0,000 0,064 243,0 
Fönster, dörrar 1,100 0,000 0,000 0,000 1,100 1,000 1,000 0,700 0,405 408,0 
          Aom 
          1715,0 
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Bilaga 4 U-värdes beräkning Kv Amanuensen 1     
           
Lokal           
Vägg 0,212 0,000 0,010 0,000 0,222 1,000 1,000 0,000 0,222 123 
Fönster, dörrar 1,100 0,000 0,000 0,000 1,100 1,000 1,000 0,700 0,405 86 
          Aom 
          209 
Fs 0,284          
           
Köldbryggor Ψk lk         
Mellan ytterväggar 0,275 41,0 11,275        
           

   11,275   Gamla kravet  
Nya 
kravet  

Fs (med köldbryggor) 0,290     Fs krav 0,345  0,302  
           
           

B
ilaga 4 

66 
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Bilaga 5 A 
Uvärde Golv Tången 
 
--------------------------------------------------- ----------------- 
***  Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA S imulation AB  *** 
      Beräkning av praktisk värmegenomgångskoeffici ent enl BBR. 
                 Program 1330. Högskolan i Halmstad  
--------------------------------------------------- ----------------- 
  
Objekt: Tången golv                                                  
Beräknat av Klang, Fogelberg,  
BERÄKNINGSRESULTAT 
  
R-övre= 5.555  R-undre= 5.555   R-medel= 5.555  Max imalt fel=     0% 
  
Teoretiskt beräknat U-värde enligt ISO 6946   : U= 1/R-medel=  0.180 
  
Korrektioner enligt Boverkets regler: 
Korrektion för fästanordningar:                    Delta-Uf =  0.004 
Korrektion för springor och spalter:               Delta-Ug =      0 
Korrektion för nederbörd och vind, omvända tak:    Delta-Ur =      0 
  
*************************************************** ***************** 
* Korrigerat U-värde enligt BBR:       Ukorr=0.1840  W/m²,K * 
*************************************************** ***************** 
  
Indata för homogena skikt med endast ett material: 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Material    d,mm  Lambda  Motst      Material    d, mm  Lambda  Motst 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Rsi Golv       0       0  0.170      Betong       2 40   1.700  0.141 
EPS          100   0.039  2.564      Jord,mede      0       0  2.680 
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Bilaga 5 B 
Uvärde Vägg Tången 
 
--------------------------------------------------- ----------------- 
***  Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA S imulation AB  *** 
      Beräkning av praktisk värmegenomgångskoeffici ent enl BBR. 
                 Program 1330. Högskolan i Halmstad  
--------------------------------------------------- ----------------- 
  
Objekt: Tången Vägg                                                  
Beräknat av Klang, Fogelberg, .       
BERÄKNINGSRESULTAT 
  
R-övre= 5.179  R-undre= 4.996   R-medel= 5.087  Max imalt fel= 0.183% 
  
Teoretiskt beräknat U-värde enligt ISO 6946   : U= 1/R-medel=  0.197 
  
Korrektioner enligt Boverkets regler: 
Korrektion för fästanordningar:                    Delta-Uf =  0.003 
Korrektion för springor och spalter:               Delta-Ug =  0.014 
Korrektion för nederbörd och vind, omvända tak:    Delta-Ur =      0 
  
*************************************************** ***************** 
* Korrigerat U-värde enligt BBR:       Ukorr=0.2136  W/m²,K * 
*************************************************** ***************** 
  
Indata för homogena skikt med endast ett material: 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Material    d,mm  Lambda  Motst      Material    d, mm  Lambda  Motst 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Tegel        120   0.600  0.200      Gipsskiva      9   0.250  0.036 
Gipsskiva     13   0.250  0.052      Rsi+e Vä       0       0  0.170 
 
 
  
Indata för inhomogena skikt med flera material: 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Fält             A         B         C         D         E         F 
Yta,%       12.000    88.000         0         0         0         0 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Skikt nr 1. Tjocklek d = 220 mm 
Material    Reglar    Isoler                                         
Lambda       0.140     0.036         0         0         0         0 
Motst.       1.571     6.111         0         0         0         0 
--------------------------------------------------- ----------------- 
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Bilaga 5 C 
Uvärde Tak Tången 
 
--------------------------------------------------- ----------------- 
***  Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA S imulation AB  *** 
      Beräkning av praktisk värmegenomgångskoeffici ent enl BBR. 
                 Program 1330. Högskolan i Halmstad  
--------------------------------------------------- ----------------- 
  
Objekt: Kv Tången Tak                                                
Beräknat av Klang, Fogelberg,  
BERÄKNINGSRESULTAT 
  
R-övre= 7.424  R-undre= 7.424   R-medel= 7.424  Max imalt fel=     0% 
  
Teoretiskt beräknat U-värde enligt ISO 6946   : U= 1/R-medel=  0.135 
  
Korrektioner enligt Boverkets regler: 
Korrektion för fästanordningar:                    Delta-Uf =  0.001 
Korrektion för springor och spalter:               Delta-Ug =      0 
Korrektion för nederbörd och vind, omvända tak:    Delta-Ur =      0 
  
*************************************************** ***************** 
* Korrigerat U-värde enligt BBR:       Ukorr=0.1357  W/m²,K * 
*************************************************** ***************** 
  
Indata för homogena skikt med endast ett material: 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Material    d,mm  Lambda  Motst      Material    d, mm  Lambda  Motst 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Lösull       300   0.042  7.143      Betong       2 40   1.700  0.141 
Rsi+e Ta       0       0  0.140                     0       0      0 
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Bilaga 5 D 
Enorm Tången 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
*** Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA Si mulation AB *** 
                Program 1330. Högskolan i Halmstad 
--------------------------------------------------- --------------- 
Objekt: Kv Tången 2 Halmstad                      
Servicehus                                                         
 
Beräknat av Klang, Fogelberg 
 
Byggnadsort: Halmstad  
 
BYGGNADSDATA                  Lgh:er     Zon 2     Zon 3    Totalt 
--------------------------------------------------- --------------- 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Fh-Lgh      ----      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter           12         0         0        12 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²    789.0       0.0       0.0     789.0 
Fönsterarea i % av uppv. area  22.05      0.00      0.00     22.05 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.800     0.000     0.000     0.800 
Värmekapacitet, Wh/m²,K          150         0         0       150 
Omslutande area, Aom, m²      1075.0       0.0       0.0      1075 
 
Inget krav på effektiv värmeanvändning för byggnade n enl BBR 10:3. 
 
GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR MALMÖ 
--------------------------------------------------- --------------- 
Riktning              Lgh:er              Zon 2              Zon 3 
Nord          30.5 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ost           30.5 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Syd           30.5 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Väst          30.5 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ovan redovisas:  Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärm ning ; Lutning) 
 
TRANSMISSIONSDATA         Lgh:er            Zon 2            Zon 3 
--------------------------------------------------- --------------- 
Byggnadsdel          Area  Ukorr      Area  Ukorr      Area  Ukorr 
Vindsbjälklag       197.0  0.136       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vägg,jord    (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vägg,luft           482.0  0.214       0.0  0.000       0.0  0.000 
Golvbjlg 1   (*)    197.0  0.184       0.0  0.000       0.0  0.000 
Golvbjlg 2   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Fönster m karm      174.0  1.500       0.0  0.000       0.0  0.000 
Dörrar m karm        25.0  1.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 1,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 2,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 3,jord   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
(*) Red.faktor a1 =         0.75             0.00             0.00 
--------------------------------------------------- --------------- 
Köldbryggor, W/K            17.3              0.0              0.0 
Totalt U*A, W/K            460.4              0.0              0.0 
 
 
 
 
 
 
 



ENERGIDEKLARATION AV FLERBOSTADSHUS 

 70 

 
PROCESSENERGI       kWh/dygn: Vardagar   Lördag   S öndag    kWh/år 
--------------------------------------------------- --------------- 
Behov av tappvarmvatten          98.09    98.09    98.09     35803 
Gratisvärme (personvärme mm)     18.94    18.94    18.94      6913 
Elprocesser som inte ger värme   23.98    23.98    23.98      8753 
Elprocesser som ger värme        95.91    95.91    95.91     35007 
Pumpar/fläktar för värmedistr.    ----     ----     ----      2534 
El till ventilation (Årsmedelbehov  = 1.46 kW/m³/s)            4512 
Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystem et            0 
 
DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN.                      
--------------------------------------------------- --------------- 
Basenergi: Fjärrvärmeväxlare                    
Dist: Vattenradiatorer.Termostater i rum. Ingen eff ektstyrning     
                                         Basenergi        Tillsats 
Förbränningsverkningsgrad, %                   100               0 
Värmeförluster från panna e dyl, kW          0.238           0.000 
Varav utnyttjat värmetillskott, kWh/år        1359               0 
Värmedistributionsförluster, W/K (*)        23.670           0.000 
Värmeregleringsförluster, W/K    (*)        23.670           0.000 
(*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebära re och rumsluft 
Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar     8760/4224          0/   0 
Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, %           94/100           0/  0 
Dim. framledningstemperatur 56°C. Distrib.pumpar/fl äktar  0.600 kW 
 
VENTILATIONSDATA              Lgh:er          Zon 2           Zon 3 
--------------------------------------------------- --------------- 
Typ av ventilation               FTX         ------          ------ 
 
Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg)    1893(0)           0(0)            0(0) 
Effekt,kW/m³/s (% värme)   1.460(50)      0.000( 0)       0.000( 0) 
Luftläckning,m³/h(oms/h) 154.8(0.08)      0.0(0.00)       0.0(0.00) 
 
Mån/fredag: Rumstemp,°C         22.5            0.0             0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   1270.1*24.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  1270.1(0.67)      0.0(0.00)       0.0(0.00) 
 
Lördagar:   Rumstemp,°C         22.5            0.0             0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   1270.1*24.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  1270.1(0.67)      0.0(0.00)       0.0(0.00) 
 
Söndagar:   Rumstemp,°C         22.5            0.0             0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   1270.1*24.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  1270.1(0.67)      0.0(0.00)       0.0(0.00) 
 
Kanalförlust,frånluft (K=tempdiff över kanalvägg) 1 03 m,0.25 W/m,K 
Kanalförlust,tilluft med högst rumstemperatur     1 03 m,0.25 W/m,K 
Kanalförlust,värmd tilluft i luftvärmesystem        0 m,0.00 W/m,K 
Kanalförlusten i FTX-systemet har beräknats till      5762 kWh/år. 
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FTX-AGGR.:FTX-aggregat. Eta = 68 %                       1504 m³/h 
--------------------------------------------------- --------------- 
Utetemperatur,°C    -15.00     -7.00      2.00      7.00     15.00 
Värmeeffekt, kW      11.81      9.11      6.07      4.39      1.69 
Driveffekt, kW        1.50      1.50      1.50      1.50      1.50 
Spareff.,kW/m³/s    24.674    18.212    10.941     6.902     0.439 
Eleffekt,kW/m³/s     3.600     3.600     3.600     3.600     3.600 
Temp.verkn.grad       68.0      68.0      68.0      68.0      68.0 
Återvunnet/Elbehov kWh/år =  38065/ 11126 =  3.42.  Red.fakt. 1.00 
 
VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET  (kWh)                  
--------------------------------------------------- --------------- 
Må- Uppv  Trans-   Vent.+  Vent.-   Utnyttj.värme   Uppv.-  Uppv.+ 
nad dgr  mission   Läckn.  v.växl     Sol Process    behov  tappvv 
--------------------------------------------------- --------------- 
Jan  31     9001    +9193   -4728    -925   -4913=    7627   10668 
Feb  28     7767    +7932   -4080   -1563   -4436=    5619    8366 
Mar  31     7280    +7435   -3825   -2974   -4899=    3018    6059 
Apr  10     5535    +5652   -2907   -4233   -3841=     205    3148 
Maj   0     3859    +3942   -2027   -5184    -589=       0    3041 
Jun   0     2297    +2345   -1206   -3436       0=       0    2943 
Jul   0     1798    +1837    -945   -2690       0=       0    3041 
Aug   0     2256    +2304   -1185   -3376       0=       0    3041 
Sep   0     3326    +3397   -1747   -3708   -1268=       0    2943 
Okt  15     4896    +5000   -2572   -2458   -4440=     426    3466 
Nov  30     6080    +6209   -3194   -1280   -4756=    3058    6001 
Dec  31     7396    +7554   -3885    -760   -4919=    5386    8427 
--------------------------------------------------- --------------- 
År  176    61492    62800  -32303  -32587  -34061    25340   61143 
 
Summor=    44323    45266  -23284   -9790  -28826 f ör uppv.period. 
Uppvärmningsperiod: Utetemp=   0.477 °C,  91473°h ( Året 133555°h). 
 
TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET  (kWh) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Må-       Basenergi Tillsatsenergi  Drivel  Fläkt     Köpt  Proc.+ 
nad  Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP  /Pump    värme hush.el 
--------------------------------------------------- --------------- 
Jan   10668    +962      +0     +0      +0   +830=   12460    3717 
Feb    8366    +816      +0     +0      +0   +749=    9931    3357 
Mar    6059    +708      +0     +0      +0   +830=    7597    3717 
Apr    3148    +297      +0     +0      +0   +515=    3959    3597 
Maj    3041    +177      +0     +0      +0   +383=    3601    3717 
Jun    2943    +171      +0     +0      +0   +371=    3485    3597 
Jul    3041    +177      +0     +0      +0   +383=    3601    3717 
Aug    3041    +177      +0     +0      +0   +383=    3601    3717 
Sep    2943    +171      +0     +0      +0   +371=    3485    3597 
Okt    3466    +291      +0     +0      +0   +599=    4357    3717 
Nov    6001    +543      +0     +0      +0   +803=    7347    3597 
Dec    8427    +725      +0     +0      +0   +830=    9982    3717 
--------------------------------------------------- --------------- 
År    61143    5216       0      0       0   7047    73406   43760 
 
Dim. värmeeffekter (DUT = -11.6 °C. Tidskonstant = 179 h) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras          4.09 kW 
Transmission, ventilation och luftläckning                23.47 kW 
Utnyttjad gratiseffekt                                    -6.61 kW 
Förluster i värmesystemet                                  1.82 kW 
--------------------------------------------------- --------------- 
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Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt)                     22.77 kW 
Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med    0.00 kW, 
utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Mede leffekten avgör 
avsvalning under en lång period med dimensionerande  utetemperatur. 
Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effek t som krävs för 
att producera dygnets behov under 24 timmar.  Verkl igt installerad 
effekt måste väljas högre mht tappningscykel och be redarens volym. 
 
Energibehov för eventuell eftervärmning av styrda t illuftsflöden 
--------------------------------------------------- --------------- 
Energibehovet blir    8312 kWh/år om styrd tilluft eftervärms till 
temperaturen 20 °C i Zon 1. 
--------------------------------------------------- --------------- 
*****   Enorm 2004. Version 2.0 Build 1.  © 2004 EQ UA Simulation AB  ***** 
                Program 1330. Högskolan i Halmstad 
--------------------------------------------------- --------------- 
Objekt: Kv Tången 2 Halmstad                      
Servicehus                                                         
 
Byggnadsort: Halmstad                  
 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi                        kWh/år 
--------------------------------------------------- --------------- 
Transmissionsförluster och luftläckning (1)                  68315 
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)                 +55977 
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)                 -38065 
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)                  +5762 
Utnyttjad värme från processer          (5)                 -34061 
Utnyttjad värme från solinstrålning     (6)                 -32587 
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)                 +35803 
--------------------------------------------------- --------------- 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi   (11)                  61143 
 
Tillförd energi till värme- och ventilationssysteme t        kWh/år 
--------------------------------------------------- --------------- 
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)                  61143 
Värmedistributions- och regl.förluster (13)                  +5216 
Basenergi producerad med värmepump     (14)                      0 
Tillförd drivel till värmepump         (15)                     +0 
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)                  +4512 
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)                  +2534 
--------------------------------------------------- --------------- 
Köpt energi till värme/ventilation     (18)                  73406 
 
Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)                 +43760 
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)                  -6916 
--------------------------------------------------- --------------- 
Byggnadens totala behov av köpt energi (21)                 110249 
 
(1)-(21) = Hänvisningar till beskrivning i Enorms b eräkningsbilaga 
 
Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m² 
--------------------------------------------------- --------------- 
Fjärrvärmeväxlare                                     66359     84 
Tillsatsenergi                                            0      0 
Drivel till värmepump                                     0      0 
El till fläktar och pumpar                             7047      9 
Processer. Hushålls- och fastighetsel                 43760     55 
Nettobesparing av effektivare vitvaror                -6916     -9 
--------------------------------------------------- --------------- 
Summa för kalenderåret                               110249    140 
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BYGGNADSDATA                  Lgh:er     Zon 2     Zon 3    Totalt 
--------------------------------------------------- --------------- 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Fh-Lgh      ----      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter           12         0         0        12 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²    789.0       0.0       0.0     789.0 
Fönsterarea i % av uppv. area  22.05      0.00      0.00     22.05 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.800     0.000     0.000     0.800 
Värmekapacitet, Wh/m²,K          150         0         0       150 
Omslutande area, Aom, m²      1075.0       0.0       0.0      1075 
 
Byggnadens värmeförlust, beräknat enl. BBR är Fs,ak t= 0.375 W/m²,K 
Fs,krav = 0.267 W/m²,K.    Högsta tillåtna Fs,gräns  = 0.347 W/m²,K 
 
REDOVISNING AV ENERGIKOSTNADER                        
--------------------------------------------------- --------------- 
 
Objekt: Kv Tången 2 Halmstad                      
Servicehus                                                         
 
Beräknat av Klang, Fogelberg,  
 
Taxefördelningar        Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5 
--------------------------------------------------- --------------- 
Årsbehov, kWh         Priser i kr/kwh och energibeh ov i kWh/period 
 
Basenergi                0.480    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:    66359         66359        0        0        0        0 
 
Tillsatsenergi           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:        0             0        0        0        0        0 
 
El till fläktar/pumpar   0.970    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:     7047          7047        0        0        0        0 
 
Drivel till värmepump    0.970    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:        0             0        0        0        0        0 
 
Processer. Hush.el       0.970    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:    43760         43760        0        0        0        0 
--------------------------------------------------- --------------- 
            Summa kWh:  117166        0        0        0        0 
             Summa kr:   81135        0        0        0        0 
 
 
Valda energipriser      Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5 
--------------------------------------------------- --------------- 
Fom månad-tom månad    Jan-Dec  -------  -------  - ------  ------- 
Från Kl. till Kl.       0 - 24   0 -  0   0 -  0   0 -  0   0 -  0 
Dygn under veckan         Alla     Alla     Alla     Alla     Alla 
--------------------------------------------------- --------------- 
(E) Elenergi             0.970    0.000    0.000    0.000    0.000 
(F) Fjärrvärme           0.480    0.000    0.000    0.000    0.000 
(L) Olja                 0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(B) Fastbränsle          0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(G) Gas                  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(1) Annat 1              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(2) Annat 2              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
Energipris anges i kr/köpt kWh.(För bränslen kr/kWh  värmeinnehåll) 
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Rörliga energikostnader                       kWh/å r         kr/år 
--------------------------------------------------- --------------- 
Fjärrvärmeväxlare                              6635 9         31852 
Tillsatsenergi                                     0             0 
Drivel till värmepump                              0             0 
El till fläktar och pumpar                      704 7          6835 
Processer. Hushålls- och fastighetsel          4376 0         42447 
Nettobesparing av effektivare vitvaror         -691 6         -6709 
--------------------------------------------------- --------------- 
Årssummor    (Medelpris 0.69 kr/kWh)          11024 9         74426 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
Beräkning av Fs,krav enligt formler i BBR 10:211.      
--------------------------------------------------- --------------- 
Utrymme i byggnaden               Lgh:er        Zon  2        Zon 3 
18% av uppvärmd area               142.0          0 .0          0.0 
Fönster och dörrarea               199.0          0 .0          0.0 
Af= minsta av ovanstående          142.0          0 .0          0.0 
Fs,krav = 0.16(0.22)+0.81*Af/Aom   0.267        0.0 00        0.000 
UA,krav = Fs,krav*Aom              287.0          0 .0          0.0 
--------------------------------------------------- --------------- 
Fs,krav = UA,krav/Aom =     287.0/    1075.0 = 0.26 7 W/m²,K 
 
Kontroll av byggnadens ytrelaterade värmeförlust Fs  enl BBR 10:2112 
--------------------------------------------------- --------------- 
Byggnads-   Area (Ai) m² 
del        Bostad  Lokal  (Ukorr - a3)* a1   * a2 = Ujust  Ujust*Ai 
--------------------------------------------------- --------------- 
Vindsbjlg   197.0    0.0  0.136  0.00 1.00  1.139  0.155    30.513 
Vägg,luft   482.0    0.0  0.214  0.00 1.00  1.139  0.244   117.474 
Golv,jord   197.0    0.0  0.184  0.00 0.75  1.139  0.157    30.962 
Fönster     174.0    0.0  1.500  0.51 1.00  1.139  1.127   196.159 
(Zonens fönsterprocent=22.053. Solavdrag multiplice ras med 0.6802) 
Dörrar       25.0    0.0  1.000  0.00 1.00  1.139  1.139    28.472 
--------------------------------------------------- --------------- 
Aom =    1075.0+   0.0=    1075.0 Summa(Ujusti*Ai) i W/K=  403.581 
 
Fs,akt=Summa(Ujusti*Ai)/Aom=     403.581/    1075.0  = 0.375 W/m²,K 
--------------------------------------------------- --------------- 
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Bilaga 6 A 
Uvärde Golv Amanuensen 
 
--------------------------------------------------- ----------------- 
***  Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA S imulation AB  *** 
      Beräkning av praktisk värmegenomgångskoeffici ent enl BBR. 
                 Program 1330. Högskolan i Halmstad  
--------------------------------------------------- ----------------- 
  
Objekt: Vårhem källargolv                                            
Beräknat av Klang, Fogelberg, .       
BERÄKNINGSRESULTAT 
  
R-övre= 3.458  R-undre= 3.458   R-medel= 3.458  Max imalt fel=     0% 
  
Teoretiskt beräknat U-värde enligt ISO 6946   : U= 1/R-medel=  0.289 
  
Korrektioner enligt Boverkets regler: 
Korrektion för fästanordningar:                    Delta-Uf =  0.006 
Korrektion för springor och spalter:               Delta-Ug =      0 
Korrektion för nederbörd och vind, omvända tak:    Delta-Ur =      0 
  
*************************************************** ***************** 
* Korrigerat U-värde enligt BBR:       Ukorr=0.2952  W/m²,K * 
*************************************************** ***************** 
  
Indata för homogena skikt med endast ett material: 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Material    d,mm  Lambda  Motst      Material    d, mm  Lambda  Motst 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Rsi Golv       0       0  0.170      Betong       1 50   1.700  0.088 
Jord,Yttr      0       0  3.200                     0       0      0 
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Bilaga 6 B 
Uvärde Källarvägg Amanuensen 
 
--------------------------------------------------- ----------------- 
***  Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA S imulation AB  *** 
      Beräkning av praktisk värmegenomgångskoeffici ent enl BBR. 
                 Program 1330. Högskolan i Halmstad  
--------------------------------------------------- ----------------- 
  
Objekt: Vårhem Källarvägg                                            
Beräknat av Klang, Fogelberg,  
BERÄKNINGSRESULTAT 
  
R-övre= 1.806  R-undre= 1.806   R-medel= 1.806  Max imalt fel=     0% 
  
Teoretiskt beräknat U-värde enligt ISO 6946   : U= 1/R-medel=  0.554 
  
Korrektioner enligt Boverkets regler: 
Korrektion för fästanordningar:                    Delta-Uf =  0.017 
Korrektion för springor och spalter:               Delta-Ug =      0 
Korrektion för nederbörd och vind, omvända tak:    Delta-Ur =      0 
  
*************************************************** ***************** 
* Korrigerat U-värde enligt BBR:       Ukorr=0.5706  W/m²,K * 
*************************************************** ***************** 
  
Indata för homogena skikt med endast ett material: 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Material    d,mm  Lambda  Motst      Material    d, mm  Lambda  Motst 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Rsi Vägg       0       0  0.130      Betong       3 00   1.700  0.176 
Platonmatta   10       0      0      Jord,Mitt      0       0  1.500 
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Bilaga 6 C 
Uvärde Vägg Amanuensen 
 
--------------------------------------------------- ----------------- 
***  Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA S imulation AB  *** 
      Beräkning av praktisk värmegenomgångskoeffici ent enl BBR. 
                 Program 1330. Högskolan i Halmstad  
--------------------------------------------------- ----------------- 
  
Objekt: Vårhem Vägg                                                  
Beräknat av Klang, Fogelberg,  
 
BERÄKNINGSRESULTAT 
  
R-övre= 4.718  R-undre= 4.718   R-medel= 4.718  Max imalt fel=     0% 
  
Teoretiskt beräknat U-värde enligt ISO 6946   : U= 1/R-medel=  0.212 
  
Korrektioner enligt Boverkets regler: 
Korrektion för fästanordningar:                    Delta-Uf =  0.003 
Korrektion för springor och spalter:               Delta-Ug =      0 
Korrektion för nederbörd och vind, omvända tak:    Delta-Ur =      0 
  
*************************************************** ***************** 
* Korrigerat U-värde enligt BBR:       Ukorr=0.2150  W/m²,K * 
*************************************************** ***************** 
  
Indata för homogena skikt med endast ett material: 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Material    d,mm  Lambda  Motst      Material    d, mm  Lambda  Motst 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Rsi+e Vä       0       0  0.170      Betong       1 50   1.700  0.088 
EPS          160   0.036  4.444      Puts          15   1.000  0.015 
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Bilaga 6 D 
Uvärde Tak Amanuensen 
 
--------------------------------------------------- ----------------- 
***  Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA S imulation AB  *** 
      Beräkning av praktisk värmegenomgångskoeffici ent enl BBR. 
                 Program 1330. Högskolan i Halmstad  
--------------------------------------------------- ----------------- 
  
Objekt: Vårhem Tak                                                   
Beräknat av Klang, Fogelberg,  
 
BERÄKNINGSRESULTAT 
  
R-övre=15.488  R-undre=15.488   R-medel=15.488  Max imalt fel=     0% 
  
Teoretiskt beräknat U-värde enligt ISO 6946   : U= 1/R-medel=  0.065 
  
Korrektioner enligt Boverkets regler: 
Korrektion för fästanordningar:                    Delta-Uf =      0 
Korrektion för springor och spalter:               Delta-Ug =      0 
Korrektion för nederbörd och vind, omvända tak:    Delta-Ur =      0 
  
*************************************************** ***************** 
* Korrigerat U-värde enligt BBR:       Ukorr=0.0646  W/m²,K * 
*************************************************** ***************** 
  
Indata för homogena skikt med endast ett material: 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Material    d,mm  Lambda  Motst      Material    d, mm  Lambda  Motst 
--------------------------------------------------- ----------------- 
Betong       120   1.700  0.071      Lösull       5 50   0.036 15.278 
Rsi+e Ta       0       0  0.140                     0       0      0 
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Bilaga 6 E 
Enorm Amanuensen 
 
--------------------------------------------------- --------------- 
*** Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA Si mulation AB *** 
                Program 1330. Högskolan i Halmstad 
--------------------------------------------------- --------------- 
Objekt: Kv Amanuansen. Vårhem                     
Servicehus                                                         
 
Beräknat av Klang, Fogelberg, .  
 
Byggnadsort: Halmstad                 
 
BYGGNADSDATA                  Lgh:er   Lokaler     Zon 3    Totalt 
--------------------------------------------------- --------------- 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Fh-Lgh    Fh-Övr      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter           25         0         0        25 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²   1501.0     202.0       0.0    1703.0 
Fönsterarea i % av uppv. area  22.85     36.09      0.00     24.42 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.800     0.800     0.000     0.800 
Värmekapacitet, Wh/m²,K          180       180         0       180 
Omslutande area, Aom, m²      1884.1     208.9       0.0      2093 
 
Inget krav på effektiv värmeanvändning för byggnade n enl BBR 10:3. 
 
GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR MALMÖ 
--------------------------------------------------- --------------- 
Riktning              Lgh:er            Lokaler              Zon 3 
Nord          60.0 (0.75; 0)     12.8 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ost           60.0 (0.75; 0)     12.8 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Syd           60.0 (0.75; 0)     12.8 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Väst          60.0 (0.75; 0)     12.8 (0.75; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ovan redovisas:  Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärm ning ; Lutning) 
 
TRANSMISSIONSDATA         Lgh:er          Lokaler            Zon 3 
--------------------------------------------------- --------------- 
Byggnadsdel          Area  Ukorr      Area  Ukorr      Area  Ukorr 
Vindsbjälklag       243.8  0.065       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vägg,jord    (*)    168.0  0.571       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vägg,luft           782.0  0.215     123.0  0.215       0.0  0.000 
Golvbjlg 1   (*)    282.2  0.295       0.0  0.000       0.0  0.000 
Golvbjlg 2   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Fönster m karm      343.0  1.100      72.9  1.100       0.0  0.000 
Dörrar m karm        65.1  1.000      13.0  1.000       0.0  0.000 
Yta 1,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 2,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 3,jord   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
(*) Red.faktor a1 =         0.75             0.75             0.75 
--------------------------------------------------- --------------- 
Köldbryggor, W/K            11.5              0.0              0.0 
Totalt U*A, W/K            772.3            119.6              0.0 
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PROCESSENERGI       kWh/dygn: Vardagar   Lördag   S öndag    kWh/år 
--------------------------------------------------- --------------- 
Behov av tappvarmvatten         197.31   197.31   1 97.31     72018 
Gratisvärme (personvärme mm)     40.87    40.87    40.87     14918 
Elprocesser som inte ger värme   50.67    50.67    50.67     18495 
Elprocesser som ger värme       202.66   202.66   2 02.66     73971 
Pumpar/fläktar för värmedistr.    ----     ----     ----      1703 
El till ventilation (Årsmedelbehov  = 2.70 kW/m³/s)           26017 
Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystem et            0 
 
DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN.                      
--------------------------------------------------- --------------- 
Basenergi: Fjärrvärmeväxlare                    
Dist: Vattenradiatorer.Termostater i rum. Autom. ef fektstyrning    
                                         Basenergi        Tillsats 
Förbränningsverkningsgrad, %                   100               0 
Värmeförluster från panna e dyl, kW          0.421           0.000 
Varav utnyttjat värmetillskott, kWh/år        2327               0 
Värmedistributionsförluster, W/K (*)        40.872           0.000 
Värmeregleringsförluster, W/K    (*)        40.872           0.000 
(*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebära re och rumsluft 
Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar     8760/4248          0/   0 
Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, %           96/100           0/  0 
Dim. framledningstemperatur 46°C. Distrib.pumpar/fl äktar  0.401 kW 
 
VENTILATIONSDATA              Lgh:er        Lokaler           Zon 3 
--------------------------------------------------- --------------- 
Typ av ventilation               FTX         FTVPLV          ------ 
 
Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg)    4816(0)           0(0)            0(0) 
Effekt,kW/m³/s (% värme)   2.700(50)      1.800(50)       0.000( 0) 
Luftläckning,m³/h(oms/h) 271.3(0.06)     30.1(0.00)       0.0(0.00) 
 
Mån/fredag: Rumstemp,°C         22.5           21.0             0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   3960.0*24.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  3960.0(0.82)      0.0(0.00)       0.0(0.00) 
 
Lördagar:   Rumstemp,°C         22.5           21.0             0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   3960.0*24.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  3960.0(0.82)      0.0(0.00)       0.0(0.00) 
 
Söndagar:   Rumstemp,°C         22.5           21.0             0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn   3960.0*24.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0        0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)  3960.0(0.82)      0.0(0.00)       0.0(0.00) 
 
Kanalförlust,frånluft (K=tempdiff över kanalvägg)  49 m,0.25 W/m,K 
Kanalförlust,tilluft med högst rumstemperatur      49 m,0.25 W/m,K 
Kanalförlust,värmd tilluft i luftvärmesystem        0 m,0.15 W/m,K 
Kanalförlusten i FTX-systemet har beräknats till      2590 kWh/år. 
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FTX-AGGR.:  FTX-aggregat. Eta = 60 %             39 60 m³/h 
--------------------------------------------------- --------------- 
Utetemperatur,°C    -15.00     -7.00      2.00      7.00     15.00 
Värmeeffekt, kW      27.44     21.17     14.11     10.19      3.92 
Driveffekt, kW        2.97      2.97      2.97      2.97      2.97 
Spareff.,kW/m³/s    22.248    16.546    10.130     6.566     0.864 
Eleffekt,kW/m³/s     2.700     2.700     2.700     2.700     2.700 
Temp.verkn.grad       60.0      60.0      60.0      60.0      60.0 
Återvunnet/Elbehov kWh/år = 104717/ 26017 =  4.02.  Red.fakt. 1.00 
 
VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET  (kWh)                  
--------------------------------------------------- --------------- 
Må- Uppv  Trans-   Vent.+  Vent.-   Utnyttj.värme   Uppv.-  Uppv.+ 
nad dgr  mission   Läckn.  v.växl     Sol Process    behov  tappvv 
--------------------------------------------------- --------------- 
Jan  31    17178   +27520  -14841   -2212  -10366=   17278   23395 
Feb  28    14869   +23828  -12851   -3737   -9385=   12723   18248 
Mar  31    13988   +22446  -12107   -7109  -10366=    6853   12969 
Apr  10    10610   +17068   -9207  -10120   -7911=     440    6359 
Maj   0     7361   +11907   -6426  -11963    -880=       0    6117 
Jun   0     4337    +7092   -3830   -7599       0=       0    5919 
Jul   0     3368    +5557   -3003   -5923       0=       0    6117 
Aug   0     4256    +6969   -3764   -7461       0=       0    6117 
Sep   0     6332   +10264   -5540   -8740   -2316=       0    5919 
Okt  16     9368   +15099   -8146   -5876   -9376=    1069    7186 
Nov  30    11666   +18747  -10112   -3060  -10051=    7189   13108 
Dec  31    14213   +22804  -12299   -1816  -10398=   12502   18619 
--------------------------------------------------- --------------- 
År  177   117545   189301 -102127  -75615  -71049    58055  130073 
 
Summor=    85215   136708  -73734  -23592  -61263 f ör uppv.period. 
Uppvärmningsperiod: Utetemp=   0.563 °C,  91330°h ( Året 132810°h). 
 
TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET  (kWh) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Må-       Basenergi Tillsatsenergi  Drivel  Fläkt     Köpt  Proc.+ 
nad  Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP  /Pump    värme hush.el 
--------------------------------------------------- --------------- 
Jan   23395   +1309      +0     +0      +0  +2508=   27211    7853 
Feb   18248   +1123      +0     +0      +0  +2265=   21636    7093 
Mar   12969   +1016      +0     +0      +0  +2508=   16493    7853 
Apr    6359    +474      +0     +0      +0  +2235=    9068    7600 
Maj    6117    +313      +0     +0      +0  +2210=    8640    7853 
Jun    5919    +303      +0     +0      +0  +2138=    8361    7600 
Jul    6117    +313      +0     +0      +0  +2210=    8640    7853 
Aug    6117    +313      +0     +0      +0  +2210=    8640    7853 
Sep    5919    +303      +0     +0      +0  +2138=    8361    7600 
Okt    7186    +490      +0     +0      +0  +2364=   10040    7853 
Nov   13108    +811      +0     +0      +0  +2427=   16346    7600 
Dec   18619   +1036      +0     +0      +0  +2508=   22163    7853 
--------------------------------------------------- --------------- 
År   130073    7804       0      0       0  27721   165598   92465 
 
Dim. värmeeffekter (DUT = -10.8 °C. Tidskonstant = 207 h) 
--------------------------------------------------- --------------- 
Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras          8.22 kW 
Transmission, ventilation och luftläckning                51.26 kW 
Utnyttjad gratiseffekt                                   -13.98 kW 
Förluster i värmesystemet                                  2.35 kW 
--------------------------------------------------- --------------- 
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Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt)                     47.86 kW 
 
Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med    0.00 kW, 
utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Mede leffekten avgör 
avsvalning under en lång period med dimensionerande  utetemperatur. 
Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effek t som krävs för 
att producera dygnets behov under 24 timmar.  Verkl igt installerad 
effekt måste väljas högre mht tappningscykel och be redarens volym. 
 
Energibehov för eventuell eftervärmning av styrda t illuftsflöden 
--------------------------------------------------- --------------- 
Energibehovet blir   39357 kWh/år om styrd tilluft eftervärms till 
temperaturen 20 °C i Zon 1. 
--------------------------------------------------- --------------- 
*****   Enorm 2004. Version 2.0 Build 1.  © 2004 EQ UA Simulation AB  ***** 
                Program 1330. Högskolan i Halmstad 
--------------------------------------------------- --------------- 
Objekt: Kv Amanuansen. Vårhem                     
Servicehus                                                         
Byggnadsort: Halmstad 
 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi                        kWh/år 
--------------------------------------------------- --------------- 
Transmissionsförluster och luftläckning (1)                 130698 
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)                +176148 
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)                -104717 
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)                  +2590 
Utnyttjad värme från processer          (5)                 -71049 
Utnyttjad värme från solinstrålning     (6)                 -75615 
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)                 +72018 
--------------------------------------------------- --------------- 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi   (11)                 130073 
 
Tillförd energi till värme- och ventilationssysteme t        kWh/år 
--------------------------------------------------- --------------- 
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)                 130073 
Värmedistributions- och regl.förluster (13)                  +7804 
Basenergi producerad med värmepump     (14)                      0 
Tillförd drivel till värmepump         (15)                     +0 
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)                 +26017 
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)                  +1704 
--------------------------------------------------- --------------- 
Köpt energi till värme/ventilation     (18)                 165598 
 
Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)                 +92465 
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)                 -21370 
--------------------------------------------------- --------------- 
Byggnadens totala behov av köpt energi (21)                 236694 
 
(1)-(21) = Hänvisningar till beskrivning i Enorms b eräkningsbilaga 
 
Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m² 
--------------------------------------------------- --------------- 
Fjärrvärmeväxlare                                    137877     81 
Tillsatsenergi                                            0      0 
Drivel till värmepump                                     0      0 
El till fläktar och pumpar                            27721     16 
Processer. Hushålls- och fastighetsel                 92465     54 
Nettobesparing av effektivare vitvaror               -21370    -13 
--------------------------------------------------- --------------- 
Summa för kalenderåret                               236694    139 
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BYGGNADSDATA                  Lgh:er   Lokaler     Zon 3    Totalt 
--------------------------------------------------- --------------- 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Fh-Lgh    Fh-Övr      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter           25         0         0        25 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²   1501.0     202.0       0.0    1703.0 
Fönsterarea i % av uppv. area  22.85     36.09      0.00     24.42 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.800     0.800     0.000     0.800 
Värmekapacitet, Wh/m²,K          180       180         0       180 
Omslutande area, Aom, m²      1884.1     208.9       0.0      2093 
 
Byggnadens värmeförlust, beräknat enl. BBR är Fs,ak t= 0.371 W/m²,K 
Fs,krav = 0.279 W/m²,K.    Högsta tillåtna Fs,gräns  = 0.362 W/m²,K 
 
REDOVISNING AV ENERGIKOSTNADER 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
Objekt: Kv Amanuansen. Vårhem                     
Servicehus                                                         
Beräknat  av Klang, Fogelberg,  
 
Taxefördelningar        Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5 
--------------------------------------------------- --------------- 
Årsbehov, kWh         Priser i kr/kwh och energibeh ov i kWh/period 
 
Basenergi                0.471    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:   137877        137877        0        0        0        0 
 
Tillsatsenergi           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:        0             0        0        0        0        0 
 
El till fläktar/pumpar   0.970    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:    27721         27721        0        0        0        0 
 
Drivel till värmepump    0.970    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:        0             0        0        0        0        0 
 
Processer. Hush.el       0.970    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:    92465         92465        0        0        0        0 
--------------------------------------------------- --------------- 
            Summa kWh:  258063        0        0        0        0 
             Summa kr:  181520        0        0        0        0 
 
 
Valda energipriser      Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5 
--------------------------------------------------- --------------- 
Fom månad-tom månad    Jan-Dec  -------  -------  - ------  ------- 
Från Kl. till Kl.       0 - 24   0 -  0   0 -  0   0 -  0   0 -  0 
Dygn under veckan         Alla     Alla     Alla     Alla     Alla 
--------------------------------------------------- --------------- 
(E) Elenergi             0.970    0.000    0.000    0.000    0.000 
(F) Fjärrvärme           0.471    0.000    0.000    0.000    0.000 
(L) Olja                 0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(B) Fastbränsle          0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(G) Gas                  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(1) Annat 1              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(2) Annat 2              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
Energipris anges i kr/köpt kWh.(För bränslen kr/kWh  värmeinnehåll) 
 
 
Rörliga energikostnader                       kWh/å r         kr/år 
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--------------------------------------------------- --------------- 
Fjärrvärmeväxlare                             13787 7         64940 
Tillsatsenergi                                     0             0 
Drivel till värmepump                              0             0 
El till fläktar och pumpar                     2772 1         26889 
Processer. Hushålls- och fastighetsel          9246 5         89691 
Nettobesparing av effektivare vitvaror        -2137 0        -20728 
--------------------------------------------------- --------------- 
Årssummor    (Medelpris 0.70 kr/kWh)          23669 4        160792 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
Beräkning av Fs,krav enligt formler i BBR 10:211.     Nr 27 - Sid 6 
--------------------------------------------------- --------------- 
Utrymme i byggnaden               Lgh:er      Lokal er        Zon 3 
18% av uppvärmd area               270.2         36 .4          0.0 
Fönster och dörrarea               408.1         85 .9          0.0 
Af= minsta av ovanstående          270.2         36 .4          0.0 
Fs,krav = 0.16(0.22)+0.81*Af/Aom   0.276        0.3 01        0.000 
UA,krav = Fs,krav*Aom              520.3         62 .9          0.0 
--------------------------------------------------- --------------- 
Fs,krav = UA,krav/Aom =     583.2/    2093.0 = 0.27 9 W/m²,K 
 
Kontroll av byggnadens ytrelaterade värmeförlust Fs  enl BBR 10:2112 
--------------------------------------------------- --------------- 
Byggnads-   Area (Ai) m² 
del        Bostad  Lokal  (Ukorr - a3)* a1   * a2 = Ujust  Ujust*Ai 
--------------------------------------------------- --------------- 
Vindsbjlg   243.8    0.0  0.065  0.00 1.00  1.139  0.074    18.048 
Vägg,jord   168.0    0.0  0.571  0.00 0.75  1.139  0.488    81.938 
Vägg,luft   782.0    0.0  0.215  0.00 1.00  1.139  0.245   191.481 
Golv,jord   282.2    0.0  0.295  0.00 0.75  1.139  0.252    71.109 
Fönster     343.0    0.0  1.100  0.49 1.00  1.139  0.692   237.387 
(Zonens fönsterprocent=22.851. Solavdrag multiplice ras med 0.6564) 
Dörrar       65.1    0.0  1.000  0.00 1.00  1.139  1.139    74.142 
Vägg,luft   123.0    0.0  0.215  0.00 1.00  1.056  0.227    27.914 
Fönster      72.9    0.0  1.100  0.31 1.00  1.056  0.832    60.658 
(Zonens fönsterprocent=36.089. Solavdrag multiplice ras med 0.4156) 
Dörrar       13.0    0.0  1.000  0.00 1.00  1.056  1.056    13.722 
--------------------------------------------------- --------------- 
Aom =    2093.0+   0.0=    2093.0 Summa(Ujusti*Ai) i W/K=  776.399 
 
Fs,akt=Summa(Ujusti*Ai)/Aom=     776.399/    2093.0  = 0.371 W/m²,K 
--------------------------------------------------- --------------- 
 
 

 
 


