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FÖRORD 

Detta examensarbete avslutar min högskoleingenjörsexamen i byggteknik vid Umeå 
universitet. Projektet omfattar 15 hp och har utförts på uppdrag av Peab Sverige AB. 
 
Jag vill tacka Susanne Hallberg på Peab Sverige AB som gav mig chansen att göra detta 
intressanta examensarbete. Tack till Tomas Johansson som svarat på mina frågor angående 
energiberäkningar. Jag vill tacka min handledare Thomas Olofsson för alla diskussioner om 
energianvändning som gav mig nya infallsvinklar till projektet. 
 
”Betrakta aldrig studier som en plikt, utan som en avundsvärd chans att lära känna den 
befriande influensen av skönhet i själens kungarike för din egen personliga glädjes skull och 
för samhällets vinst som ditt senare arbete tillför.” 
 

- Albert Einstein 
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SAMMANFATTNING 

Dagens husbyggande handlar mycket om att huset ska använda så lite energi som möjligt. Vid 
nybyggnation eller renovering av byggnad krävs en energiberäkning.  Detta kan påverka när 
entreprenören garanterar en energianvändning som är svår att styra över. Den individuella 
brukarens beteende påverkar energianvändningen mycket. 

 
Projektet syftar till att jämföra den specifika energianvändningen för energiberäkningen och 
energianvändning. Detta för att skapa en förståelse om hur dessa relaterar till varandra.  
 
Det är svårt att göra en energiberäkning som stämmer överens med verkligheten. Det är många 
parametrar som måste antas. Det är vanligt med schablonvärden som avser tappvarmvatten, 
belysning och maskiner. Dessa tre parametrar styr brukaren över och de är svåra att uppskatta. 
 
Resultatet av rapporten visar en skillnad mellan den specifika energianvändningen för 
beräknad och verklig användning för ett specifikt projekt. Skillnaden var 24,5 kWh/m2,år. 
Denna skillnad är mest beroende på användningen av tappvarmvatten. Det är brukaren som 
styr detta värde, det bevisar att årsschabloner inte alltid går att använda.  
 
Slutsatsen av detta projekt är att det är svårt att upprätta en beräkning som stämmer överens 
med verkligheten. Det största problemet vid beräkningar är hur ingångsdata hanteras då det 
är dessa som bestämmer utgången av beräkningen. Brukaren av fastigheten styr 
energianvändningen, det är svårt att i beräkningen att uppskatta vilken sorts brukare som 
kommer använda fastigheten.  
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ABSTRACT  

Today's building construction is about using as little amount of energy as possible. With new 
buildings or renovation it is always required to create an energy calculation. This is something 
that is problematic. When the contractor promises an expenditure that is very difficult to 
control. The way an individual user behave has big impact on the use of energy. 
 
The project aims to compare the specific energy consumption of energy calculation and use of 
energy. This is to build an understanding of how these relate to each other. 
 
It is very difficult to make an energy calculation that is consistent with the reality. There are 
many parameters that need to be adopted. The most commonly used values for the hot water, 
lighting and appliances is based on statistics. The individual user controls these three 
parameters and it is hard to estimate these values when you are doing the calculation 
 
The result of the report shows a difference between the specific energy use for the calculation 
and actual use. The difference is 24.5 kWh/m2,year this difference is mostly affected by the hot 
water use. It is the user that controls this value, this proves that the templates cannot always 
be used. 
 
The conclusion of this project is that it is difficult to establish a calculation that corresponds 
with reality. The biggest problem for calculations is how the input data is handled when it is 
those who determines the end of the calculation. The user of the property controls energy use, 
it is difficult in the calculation to estimate what kind of users who will use the property.  
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BEGREPPSFÖRKLARING 
 
Atemp är den area i byggnaden som värms till en temperatur högre än 10 oC. Denna area är 
den som ligger till grund för beräkning av specifik energianvändning [14]. 
 
SFP visar fläktarna i ventilationsaggregatets el effektivitet i watt per liter luftflöde och per 
sekund. Förkortningen står för specifik fläkteffekt [15]. 
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1 INLEDNING 

Dagens husbyggande handlar mycket om energieffektivisering för att byggnaden ska bli 
billigare att driva samt att minimera påverkan på miljön. När ett hus ska byggas krävs en 
energiberäkning för att säkerställa att energianvändningen är under kraven. Detta måste 
redovisas till kommunen för att kunna få ett startbesked. Startbesked krävs för att 
entreprenören ska kunna påbörja byggandet. Beställaren kan ibland sätta krav på 
energianvändning då denne räknar med att tjäna på en låg förbrukning. Avkastningen på 
investeringen blir då högre. Beställaren kan även kräva viten om energianvändning inte 
stämmer överens med energianvändningen. Sveby anordnade en energiberäkningstävling där 
flera konsulter räknade på samma byggnad. Detta för att redovisa hur stor skillnad det är 
mellan beräkningsprogram och hur konsulterna räknar. Det visar sig att ibland kan det 
uppmätta värdet bli 20 procents fel i jämförelse med beräkningen [1].  

Därför innefattar projektet en undersökning av hur mycket energiberäkning och uppmätta 
värden skiljer sig åt. Undersökningen är tillämpad på Peabs projekt.  Projektet de genomförde 
hette Utsikten 1 där färdigställde Peab två flerbostadshus.  

1.1  Syfte och mål 

Undersökningen syftar till att få en bättre förståelse av hur exakt en energiberäkning kan vara. 
Finns det någon skillnad på specifik energianvändning mellan energiberäkning och uppmätta 
data från huset. 
Målet är att efter avslutat projekt kunna visa på en jämförelse mellan teoretiskt beräknad 
energianvändning och den faktiska energianvändningen.  
 

1.2  Frågeställningar 

 Vad är skillnaden mellan energiberäkning och energianvändning för projektet Utsikten 
1? 

 Varför kan energiberäkning och energianvändning skilja sig åt?  

 Påverkar den enskilda hyresgästen energianvändningen? 

 Tillförs värme till uteluften i den markförlagda kanalen?  
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2 BAKGRUND 

I detta avsnitt beskrivs bakgrund av det byggprojekt som undersökts. Projektet hette  
Utsikten 1. Det redogörs för vilka parter som var inblandade gällande energiberäkning. 
Beskrivning avser byggnaden och några av dess installationer. 
 

2.1  HSB 

HSB är ett företag som bygger nya bostäder och säljer dessa för att sedan förvalta huset. De 
tillhandahåller allt från ekonomisk administration till teknisk förvaltning. HSB är Sveriges 
största bostadskooperation och är en medlemsägd organisation. De har 3900 
bostadsrättsföreningar och 30 HSB-föreningar som ingår i det gemensamma riksförbundet. 
HSB förvaltar 334 657 lägenheter och har 558 939 medlemmar över hela Sverige [9]. 
 

2.2  ÖVVS 

ÖVVS är en förkortning av Östersunds VVS konsult och är ett teknikkonsultföretag som 
erbjuder tjänster inom VVS, energi och besiktning och kontroll. Företaget är beläget i 
Östersund och startades 1987 med en genomsnittlig branscherfarenhet för personalen på 20 
år [10]. 
 

2.3  Beskrivning av byggnad 

Utsikten 1 är ett femtonvåningshus byggt av Peab Sverige AB se figur 1. Byggnaden är belägen 
på Sandåkern i Umeå och blev klar hösten 2013. Byggnaden består av 53 lägenheter fördelat 
på tvåor och treor. Huset kom till att bli Umeå högsta hus då du kan se ända ut till Holmsund 
från den översta våningen [12]. 
 
HSB beställde ett punkthus av Peab. Punkthus är per definition ett fristående flerbostadshus 
med flera våningar oftast centralt beläget [11]. Konstruktionen består av en prefabricerad 
stomme av så väl väggar som bjälklag. Huset var tänkt att främja ekologiskt byggande samt 
smarta miljöval gällande material. Detta hus är utrustat med ett centralt ventilationsaggregat 
med roterande värmeväxlare och ett separat frånluftsystem för kökskåpor. Uteluften tas in i 
huset via en 45 meter lång markförlagd kanal för att kunna förvärma uteluften på vintern och 
förkyla på sommaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Bild på byggnaden utifrån. 
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Peab utförde en totalentreprenad, vilket innebär att byggherren upprättar ett avtal där 
entreprenören står för både projektering och produktion enligt figur 2. Det innebär att Peab 
anlitar konsulter som projekterar huset och underentreprenörer. ÖVVS anlitades som en 
konsult för att beräkna energianvändningen i huset. Underentreprenörer är företag som 
specialiserar sig på en viss del, till exempel ventilation och el [8].  
 
 
 
 
  

Byggherre Totalentreprenör

Ventilation

El

VS

Övriga 
entreprenörer

Projektörer

Figur 2 organisation vid totalentreprenad. 
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2.4  Markförlagd kanal 

Utsikten 1 använder en markförlagd kanal som är 45 meter lång. Denna installation är en 
väldig enkel lösning för att värma luften på vintern och kyla den på sommaren. Då detta sparar 
energi utifrån att luften inte behöver värmas lika mycket på vintern eller kylas på sommaren. 
Figur 3 visar ett typexempel på hur detta kan se ut på en villa med självdragsventilation [13]. 
  

Figur 3 Typexempel hur förvärmning av tilluft i mark kan se ut. 
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3 TEORI 

Nedan beskrivs grundläggande teorier gällande det energiberäkningsprogram som använts 
samt hur energibalansen i en byggnad fungerar. Information om statens krav och regler som 
styr energihushållning. Dessutom introducera Sveby och Feby som tillhandahåller värden för 
olika sorters förbrukningar vid energiberäkningar. 
 

3.1  Regler och krav för energianvändning i byggnader 

Boverket tillhandahåller föreskrifter och allmänna råd för byggande där BBR utgör boverkets 
byggregler. Dessa regler måste följas vid ändring eller nybyggnation av en byggnad. 
BBR innehåller regler gällande tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, 
brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och 
energihushållning. Denna regelsamling uppdateras fortlöpande och hittas på boverkets 
hemsida [2]. Regler och krav som styr energianvändningen vid nybyggnation och renovering 
återfinns i BBR kapitel 9 [3]. 
 
Sverige är uppdelat i tre olika klimatzoner för att ge rättvisare krav. Vintern i Umeå är kallare 
än i Stockholm därför är det tillåtet att använda mer energi i Umeå än i Stockholm. Kraven 
skiljer sig också beroende på om byggnaden är uppvärmd med direktverkande el eller annan 
uppvärmning. Direktverkande el innebär att de element som är installerade är ansluta till 
elnätet. Detta medför en förhöjd energianvändning. Annan uppvärmning kan vara allt från 
vedeldning till bergvärme.  
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Tabell 1 visar kraven som gäller för byggnader med annan uppvärmning än el samt  
klimatzon 1. Den zonen täcker Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.   
Tabell 1 visar krav på specifik energianvändning, genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
och klimatskärmens genomsnittliga luftläckage.  
Den specifika energianvändningen är det sammanlagda värdet av energin som krävs för att 
driva husets installationer för värme, kyla och fastighetsel. 
Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten sätter krav på hur mycket energi som 
läcker ut genom konstruktionen. Denna post berör isoleringstjocklek, fönster, dörrar och 
andra byggnadsdelar.  
Klimatskalets genomsnittliga luftläckage ställer krav på hur mycket luft som får läcka ut genom 
konstruktionen. Detta är en källa till stora energiförluster om läckaget är stort.  

  

Tabell 1 Krav för energianvändning klimatzon 1. 
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3.2  Beräkningsprogram 

Bv2 är ett program för att beräkna energianvändningen och byggnadens behov av värme, kyla 
och elenergi. Programmet fokuserar mest på byggnadens klimathållningssystem och 
värmesystem för att dessa två faktorer har den största påverkan vid en simulering. Bv2 är ett 
program som fokuserar på att göra det så enkelt som möjligt för användaren. Tanken är att ha 
så få detaljer som möjligt för att eliminera småfel. Bv2 är baserat på resultatet av en 
doktorsavhandling vid Chalmers Tekniska Högskola. Validering av programmet visar att det 
har stor tillförlitlighet [5]. 

 

3.3  Sveby 

Sveby är ett program som drivs av bygg- och fastighetsbranschen. Programmet fastställer 
standardiserade brukardata för beräkningar och hur verifieringen av energiprestanda ska gå 
till. Sveby riktar sig till aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen exempelvis byggherrar, 
konsulter och entreprenörer. Programmet hjälper även branschen med att tolka och förtydliga 
BBRs funktionskrav på energihushållning. Sveby finansieras främst av Energimyndigheten 
men även andra aktörer så som HSB, Peab, NCC och Riksbyggen [6].  

 

3.4  Feby 

Den Europeiska Unionen har drivit igenom ett direktiv som säger att medlemsländerna ska 
anpassa sina byggregler till nära nollenergi byggnader. Klimatförutsättningar skiljer sig 
beroende på det geografiska läget för medlemslandet. Därför tog en svensk expertgrupp kallad 
Feby (forum för energieffektiva byggnader) fram en anpassning av detta direktiv till de svenska 
klimatet. Det resulterade i en kravspecifikation som heter FEBY-12 [7]. 
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3.5  Energiberäkning 

Energiberäkningar utgår från att uppnå en energibalans där allt värmetillskott är lika med alla 
värmeförluster, detta är illustrerat i figur 4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnadens energibehov utgörs av energi som måste tillföras för att uppnå en energibalans. 
Ekvationen nedan beskriver hur energibehovet beräknas där positiva värden illustrerar 
värmeförluster och negativa värden värmetillskott [4]. 
 

𝑄 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑄𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟 +𝑄𝑡𝑣𝑣 + 𝑄𝑑𝑟,𝑒𝑙 − 𝑄å𝑡𝑒𝑟𝑣 − 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 

 
 Q = energibehov [Wh]. 

Qtrans = transmissionsförluster, värmeförlust genom konstruktionen via 
termiska drivkrafter [Wh].  

 Qvent = ventilationsförluster, värme som ventileras ut [Wh]. 
 Qinfiltr = luftläckage, varm luft som läcker ut genom konstruktionen [Wh]. 

Qtvv = tappvarmvatten, energi som krävs för att värma tappvarmvattnet [Wh]. 
Qdr,el = distributions- och reglerförluster, energi som krävs för att driva fläktar 
och fastighetsel [Wh]. 
Qåterv = återvunnen värme, eventuell värmeåtervinning från ventilationssystem 
[Wh]. 
Qtillskott = tillskottsvärme, värmeenergi genererat av personer, hushållsel, sol 
och varmvatten [Wh]. 

 
Detta är grunden i energiberäkningar, det finns fler parametrar som kan ingå såsom t.ex 
köldbryggor men grundprincipen bygger på att den ovan visade ekvationen.  

 
  

Figur 4. Värmeflöde för bostad hämtad från BBR, Regelsamling 
för bostäder, 2008. 
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3.5.1  Felkällor energiberäkning 

Osäkra indata. Kan innebära att beräkningar baseras på ritningar som kanske kan komma 
att revideras. Antaganden av personen som upprättar beräkningen kan vara helt fel.  
 
Handhavande fel. Personen som gör beräkningar kanske har kunskapsbrist gällande 
program, inmatning av fel värde.  
 
Brister i beräkningsprogram. Programmet som helhet inte är format för just den typen 
av byggnad som ska beräknas det kan saknas vissa viktiga funktioner. 
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4 METODIK 

Detta kapitel beskriver projektets metodik. 

4.1  Energiberäkning 

Byggprojektet utfördes som en totalentreprenad därför anlitade Peab ÖVVS att göra en 
energiberäkning. Den första beräkningen gjordes som ett utkast och är redovisad i bilaga A. 
Peab var inte nöjd med denna utan tyckte att beräkningen var låg. De ville ändra på 
tilluftstemperatur, höja luftläckage, höja SFP och höja tappvarmvattenanvändningen. Den 
slutgiltiga energiberäkningen såg ut enligt bilaga B. Den energiberäkning som gjorts i detta 
projekt har ämnat till att efterlikna den andra energiberäkningen som redovisades till kunden 
och kommunen. Detta för att kunna få en förståelse för hur det är att göra en energiberäkning 
och kunna se vad som har störst inverkan på energianvändningen.  
För energiberäkningen så har programmet BV2 2010:1.2 använts då ÖVVS använt detta 
program för att ta fram beräkningen. Beräkningen delas upp i två delar då lägenheterna har en 
högre tilluftstemperatur och annat luftflöde jämfört med trapphus, förråd och teknikrum. 

4.1.1  Ingångsvärden 

Den ursprungliga energiberäkningen baserades på vilka antaganden som gjordes enligt Svebys 
rekommendationer och konsultens egna antaganden se bilaga B. Den totala Atemp som 
konsulten använt är 5517 m2 där trapphus, förråd och teknikrum utgörs av 1029 m2 och 
lägenheterna 4488 m2. Ritningar har även legat till grund för beräkning av Atemp och beräkning 
av flöden för luftaggregaten. Energiberäkningen har även adderat 4 kWh/m2,år. det är ett 
schablonsvärde för fönstervädring hämtat från Sveby. 

4.2  Indata från huset 

Värden från huset har erhållits av fastighetsförvaltaren HSB.  Dessa värden är tagna 
månadsvis. Värdena avser uppvärmning och elförbrukning men också vatten- och 
elanvändning för varje enskild lägenhet. Bilaga C visar uppvärmningsenergin samt 
elförbrukning för hela byggnaden. Bilaga D visar varje lägenhets varmvatten- och 
elanvändning. 
För att kunna jämföra dessa värden med det teoretiska så används nyckeltal. Nyckeltal innebär 
att värdena ändras så att det blir lättare att relatera till som till exempel m2. Energianvändning 
jämförs med hjälp av dessa nyckeltal och oftast används kWh/m2,år. För att kunna beräkna 
alla indata så behövs Atemp och den beräknades till 5378 m2 varav 4127 består av lägenheter och 
1251 resten av byggnaden.  
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5 RESULTAT 

Resultatet av detta projekt visar på en klar sänkning av energianvändningen jämfört med 
beräkningen. Skillnaden beror mest på att de statistiska värdena för årsförbrukningen av 
varmvatten inte stämde samt att uppvärmningen inte heller var lika hög som beräknat då 
denna vinter inte heller var speciellt kall så finns det risk att värdena kan öka med tiden.  
 
Den största faktorn till den låga energianvändningen är brukaren, denna påverkar 
energianvändningen i stor utsträckning. Vissa lägenheter använder mer energi medan andra 
använder mindre.  Detta är en stor orsak till att uppskattningen av energianvändningen är så 
svår. Bilaga D visar de olika lägenheternas vattenförbrukning. Lägenheterna 104 och 112 är 
lika stora men differensen på energianvändningen är 157 kWh i månaden. 
 

Tabell 2 visar att de uppmätta värdena är betydligt lägre än de beräknade. Detta kan dels bero 
på de felkällor som är beskrivna i kapitel 3.5.1. Den första kolumnen visar vilken sorts energi 
som redovisas. Den andra kolumnen är den första beräkningen som sedan ändrades. Den 
tredje är den energiberäkning som låg till grund för projektet och som redovisades för 
beställare och kommun. Den sista kolumnen beskriver de uppmätta värden som har hämtats 
från huset.  

Tabell 2 Värden från huset samt de båda beräkningarna. 

 
Värden i tabell 2 visar på en klar sänkning från beräkning till uppmätta värden. Detta kan bero 
på väldigt många olika faktorer. Kapitel 3.5.1 beskriver de felkällor som finns vid 
energiberäkningar. Dessa ligger till grund för differensen mellan uppmätt och beräknat. Det 
är väldigt svårt att uppskatta och anta exakta värden. 

Uppvärmningen visar en skillnad på ungefär 8 kWh/m2,år detta kan bero på att i beräkningen 
togs ingen hänsyn till den markförlagda kanalen vilket ger en missvisande beräkning. 

Tappvarmvattnet visar en skillnad på nästan 9 kWh/m2,år denna post är svår att anta, då det 
är brukaren av lägenheten som avgör åtgången på varmvatten till exempel använder      
lägenhet 111 mer än dubbelt så mycket varmvatten i månaden jämfört med lägenhet 102. 
Värdet för årsanvändningen på varmvattnet är hämtat från Sveby som har gjort 
undersökningar om hur energianvändningen ser ut.  

Fastighetselen har baserats på dels Febys värden för belysning och information från beställare. 
De uppmätta värdet för fastighetselen är lägre än beräkningen. Det kan bero på att belysning i 
trapphus inte använts lika mycket. Användning av hiss kan ha använts mindre än antaget. 
Fläktarna i ventilationsaggregatet har krävt mindre effekt än beräknat, detta kan bero på att 
luftflödet inte är lika högt som beräknat. 

Typ av data Energiberäkning 
utkast 
[kWh/m2,år] 

Energberäkning 
[kWh/m2,år] 

Uppmätta 
värden 
[kWh/m2,år] 

Uppvärmning 37,46 51,45 43 

Tappvarmvatten 14,94 20,75 12 

Fastighetsel 4,87 6,84 3,5 

Specifik 
energianvändning 

57,26 83 58,5 
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Skillnaden på den specifika energianvändningen är 24,5 kWh/m2,år mellan beräkning och 
uppmätt värde. Enligt det första utkastet så ligger förbrukningen väldigt nära. Det var rätt 
gjorda antaganden av konsulten. En ny byggnad behöver tid innan förbrukningen är optimal 
då alla system behöver trimmas in. 
 
En stor och viktig felkälla är Atemp. Den har stor påverkan på värdet vid energiberäkningar. Det 
är denna area som ligger till grund för hur stor yta som ska värmas upp. Det kan skilja oerhört 
mycket på Atemp beroende på vilken konsult som har räknat [1]. 

 
Den markförlagda kanalen genererade inte den önskade värmeeffekten. HSB hade hoppats på 
att den skulle kunna värma luften ännu mer under vinterhalvåret. Under december månad var 
temperaturen inte så låg, vilket genererade en sämre värmeeffekt från kanalen. Då 
temperaturen ute visade -17 grader Celsius så värmde kanalen luften till -9 grader Celsius. 
Figur 5 visar temperaturskillnaden före och efter den markförlagda kanalen.  
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Figur 5 Variation av uteluftstemperatur. 
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6 DISKUSSION 

Dagens husbyggande handlar mycket om energianvändningen och att man garanterar en 
specifik energianvändning när man bygger nya hus. I fallet för Utsikten 1 så garantera Peab att 
huset ska använda max 83 kWh/m2,år. Det borde inte ligga på Peabs bord. Det Peab borde 
garantera är att byggnaden håller de krav som är bestämda med hänsyn till konstruktionen, 
att den är tillräckligt tät, välisolerad och har rätt fönster osv. Den första beräkningen visade på 
en låg förbrukning och då Peab inte vågade garantera den så bestämde man att öka vissa 
ingångsdata i beräkningen för att höja den specifika energianvändningen. Det ser bättre ut om 
man garanterar en högre användning än vad det faktiskt blir. Utsikten 1 använder idag                   
58,5 kWh/m2,år vilket är betydligt lägre än beräknat. Detta medför att HSB blir nöjda då Peab 
garanterat en högre förbrukning än vad utfallet blev. 
  
Det vore bättre att Peab garanterade ett medel u-värde som ska stämma överens med det 
projekterade för det är något som Peab kan styra över. Eftersom det är bevisat att det är 
brukaren som har så stor inverkan på hur mycket energi huset använder totalt. Då är det 
väldigt svårt för Peab att lova en förbrukning.  

 
När energiberäkningar upprättas så används ekvationer som är baserade på verkligheten. 
Dessa ekvationer tar inte hänsyn till alla faktorer som finns i verkligheten. Ett exempel är att 
ett gammalt timrat hus från slutet på 1800-talet har väldigt dåligt u-värde och skulle i dag 
aldrig få byggas. Mest på grund av de krav som sätts på lufttäthet och u-värde. Men det BBR 
och inte dessa ekvationer beaktar är den värmelagring som timret har. Ekvationerna säger att 
det bara är trä och inte att det är en massiv timmerstock. 
Dessa gamla hus är väldigt bra ur det hållbara perspektivet, att använda naturens resurser 
istället för att bara bygga betonghus som går jättefort men där det krävs mycket energi för att 
tillverka betong. Dessa timrade hus har bevisats hålla väldigt länge och inte nödvändigtvis 
behöver använda så mycket mer energi än ett annat hus.  

 
Byggnaden som projektet grundar sig på använder en markförlagd kanal och detta är en väldigt 
smart idé. Jag tycker att detta borde användas mycket mer i framtiden då det är en relativt 
enkel installation. Kanalen ger samtidigt stora besparingar på grund av att man använder 
gratis energi för att värma luften. Det medför att ventilationsaggregatet inte behöver tillföra 
lika mycket energi som om luften skulle hämtats direkt utifrån. Det resulterar i en sänkt 
miljöpåverkan då huset inte behöver köpa in lika mycket energi. 
 
I framtiden tror jag att man måste försöka komma ifrån att entreprenören garanterar en 
specifik energianvändning. Man borde istället garantera kunden om att byggnaden uppfyller 
de krav som är bestämda. Peabs intresse är att leverera en bra produkt som gör kunden nöjd. 
Det vore bättre att lära brukaren av huset hur man ska leva för att minska förbrukningen av 
energi. 

Slutsatsen av detta projekt är att det är svårt att upprätta en beräkning som stämmer överens 
med verkligheten. Det största problemet vid beräkningar är hur ingångsdata hanteras då det 
är de som bestämmer utgången av beräkningen. Brukaren av fastigheten styr 
energianvändningen. Det är svårt i beräkningen att uppskatta vilken sorts brukare som 
kommer använda fastigheten.  
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Bilaga B 
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Bilaga D 


