
Ann Söderlind 

VT2015 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjör i Energiteknik, 180 hp 

En unik energisnål byggnad i 
Örnsköldsviks kommun 

En uppföljning, en bedömning och en jämförelse 

 

Ann Söderlind



i 

 

Förord 

 

Detta examensarbete motsvarar 15 högskolepoäng och är den avslutande delen på min 

högskoleingenjörsutbildningen inom Energiteknik vid Umeå universitet. Rapporten har 

genomförts på uppdrag av konsultföretaget Tecnicon i Örnsköldsvik. 

Jag vill tacka Lars-Gunnar Westman på WÖ-konsult som tipsade mig om företaget Tecnicon. 

Ett stort tack till mina handledare på Tecnicon, Stefan Järvi och Tom Åberg, som varit till stor 

hjälp under arbetets gång. Ett tack till Andreas Edlund på Tecnicon och min handledare 

Thomas Olofsson på Umeå Universitet för all hjälp.  

Jag vill även tacka följande personer som hjälpt mig med behövlig information under arbetets 

gång: Raymond Tällberg på WÖ-konsult, Jonny Engström och Katarina Westman på Svenska 

Kyrkan samt Tobias Holmgren på Bravida. 

Till sist vill jag tacka resterande på Tecnicon för den trevliga gemenskapen och de 

skämtsamma fikastunderna. Det har varit väldigt intressant och lärorikt att se hur det ser ut i 

arbetslivet. 

 

 

Juni 2015 

 

Ann Söderlind  

  



ii 

 

Sammanfattning 

I detta examensarbete har Alne församlingshem i Örnsköldsviks kommun varit den centrala 

delen. För att företaget Tecnicon, som projekterat byggnaden, ska få ett kvitto på vad som 

blev bra och vad som blev mindre bra från projektering, så jämförs energiprestandan mellan 

projekterad och uppföljd. Utöver detta undersöktes det om byggnaden blev ett lågenergihus 

samt ur en miljömässig, energimässig och ur ett ekonomiskt perspektiv jämfördes Alne 

församlingshems klimatskal med ett klimatskal som uppfyller energiprestanda kraven som 

BBR ställer. 

För att genomföra detta gjordes en energideklaration över byggnadens energianvändning och 

som jämfördes med det projekterade resultatet. Värden för energiberäkningarna har avlästs på 

el- och vattenmätare, hämtats från elbolaget, i tekniska datablad, schablonvärden samt 

antagna värden. Som hjälp vid energiberäkningarna användes ett Excel-dokument där 

energiprestandan beräknades. Byggnaden undersöktes utifrån FEBY-12:s kravspecifikation 

om den uppfyllde kraven för ett lågenergihus och vilket lågenergihus byggnaden i så fall ska 

benämnas för. Energiberäkningarna i Excel-dokumentet gjordes för de två klimatskalen, 

dessutom beräknades en ekonomisk kalkyl för respektive klimatskal.  

Jämförelsen mellan projekterad och uppföljd energiprestanda visade att resultatet vid 

uppföljningen blev lägre, vilket är önskvärt. Det visade sig även att energianvändningen för 

fastighetsel var betydligt högre vid uppföljning än vid projektering. Det beror på att en 

elvärmekabel varit felaktigt injusterad och har uppskattningsvis dragit runt 5500 kWh/år för 

mycket. Resultatet av de krav som undersöktes för ett lågenergihus visade att byggnaden 

uppfyllde kraven för ett minienergihus. Koldioxidutsläpp ökar med ett ökat energibehov. Ett 

sämre klimatskal medför en högre energianvändning på grund av högre förluster, men med en 

lägre investeringskostnad som ett resultat av mindre isolering.   

För att vara säker på att byggnaden kan klassas som ett minienergihus bör resterande krav, 

som denna rapport utelämnar, för ett minienergihus undersökas och uppfyllas. Om de interna 

elmätarna varit i funktion så skulle energiberäkningarna blivit mer rättvisande. Verksamheten 

var inte heller i full gång förrän efter några månader. 

För att uppnå EU:s och Sveriges mål inför år 2020 så är lågenergihuset Alne församlingshem 

ett steg i rätt riktning. Byggnad med låg energianvändning, lägre koldioxidutsläpp än vanliga 

byggnader samt att de producerar förnybar energi.  
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Abstract 

In this thesis Alne församlingshem in Örnsköldsviks municipality has been the central part. 

The business company Tecnicon, who projected and built the building, wanted a receipt of 

what was good and what was not so good compared with the projection so a follow up on the 

build was well needed. Beside  this a analysis regarding whether the building was a low-

energy building and from a environmental, energy and economic perspective compare Alne 

församlingshems building shell with requirements from the Swedish BBR. 

To implement this a energy declaration over the buildings total energy use was produced 

which could be compared with the projected result from Tecnicon. The data for the energy 

calculations has been taken from measurements from the building, the amount of bought and 

sold energy from the power company as well as from technical data sheet and assumed 

values. As a help for the energy calculations a Excel-document was used where energy 

performance was calculated. The building was analyzed whether it was performing good 

enough from the FEBY-12 specification to be classified as a low-energy house. The energy 

calculations has been done in the Excel-document for two different climate envelopes and a 

economic calculation for each of the envelopes. 

The comparison between the projected and followed up energy performance show that the 

result for the followed up is lower. It also shows that the energy used for the building services 

were significantly higher at follow-up then the projected which is because of a electric heating 

cable who has been adjusted badly and has taken about 5500 [kWh/year] too much power. 

The result of the claim who examined a low-energy building shows that the building met the 

requirements for a mini energy building. The carbon emissions increases with a increase of 

energy demand, where the climate envelope results a higher energy use because of higher 

losses but a lower investment cost because of  less insulation. 

To be safe that the building can be classified as a mini energy building the minimum 

requirements to be a mini energy building should be further investigated. The calculations 

should have been more accurate if the meters on the inside of the building were in use during 

the period for the activities which was calculated for.  

To achieve EU:s and the Swedish goals into year 2020 the low energy building Alne 

församlingshem is a step in the right direction. A building with low energy use, lower carbon 

emissions then other buildings and the fact that they produce renewable energy is a step in the 

right direction to reach these goals. 
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1 Inledning 
EU har satt upp några mål för energieffektivisering av byggnader som kallas för 2020-mål. 

Dessa mål gäller för alla länder inom EU och de ska vara uppnådda till år 2020. Några av de 

uppsatta målen är att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 20 %, 20 % av all energi 

ska komma från förnybara energikällor och energieffektiviseringen ska ha öka med 20 % till 

år 2020 jämfört med fastställda referensår [1].  

Sverige har utöver dessa EU-mål även ett nationellt klimatmål till år 2020. Målen är att 50 % 

av den totala energianvändningen ska komma från förnybara energikällor, 40 % lägre utsläpp 

av växthusgaser och energianvändningen ska bli 20 % effektivare jämfört med fastställda 

referensår [2].  

Bostäder och lokaler ingår i bostads- och servicesektorn och förbrukade 146 TWh energi 

under år 2012, vilket motsvarar 39 % av den totala energianvändningen som uppgick till 377 

TWh i Sverige. Bostads- och servicesektorn använder energin framförallt till uppvärmning av 

byggnader och mängden energi som förbrukas är olika från år till år beroende på den 

varierande utomhustemperaturen [3].  

Ett steg i rätt riktning för att nå de uppsatta målen är att bygga lågenergihus. Det är hus som 

använder minimalt med energi och som även kan producera förnybar energi.  

BBR står för Boverkets byggregler och de ställer lägsta krav som måste uppfyllas för 

nybyggnation och ombyggnation av svenska byggnader. EU har bestämt att till år 2020 ska 

alla nybyggda hus inom EU vara ”nära nollenergihus”. Ett underlag för att uppfylla de kraven 

är dokumentet FEBY-12, som står för forum för energieffektiva byggnader 2012. FEBY-12 

ställer betydligt högre krav än BBR på byggande och energianvändning och det är utarbetat 

av flera ledande organisationer och myndigheter i husbyggnadsbranschen, vilket ger ett stort 

genomslag och förtroende inom husbyggande [4].  

1.1 Bakgrund  
År 2013 byggdes Alne Församlingshem i Örnsköldsviks kommun med målet att vara ett 

lågenergihus som producerar förnybar energi. Konsultföretaget Tecnicon i Örnsköldsvik var 

med och projekterade byggnaden. På uppdrag av företaget har en uppföljning på 

församlingshemmet genomförts.  

Uppföljningar på tidigare projekterade uppdrag är viktiga för att Tecnicon ska se vad som 

blev bra och vad som blev mindre bra jämfört med dess projektering. Företaget kan utifrån 

detta utveckla metoder för att bli ännu bättre. Det kan även ses som en investering för 

företaget då nästa beställare betalar för Tecnicons kompetens som de fått från utvärderingar 

över hur mycket projekteringen avviker från faktiska värden.  
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1.2 Syfte & Mål 
Syftet med examensarbetet var att ta reda på om den projekterade energieffektiviteten av 

församlingshemmet verkligen har uppnåtts. Avvikelser mellan projekterad och uppföljd 

energiprestanda ska analyseras och diskuteras.  

Vidare har det undersökts om huset kan benämnas som ett lågenergihus med avseende på 

utvalda delar av FEBY-12:s kravspecifikation för lokaler. FEBY-12 har ett 

energiklassningssystem där passivhus, mini- och nollenergihus räknas in och den lägsta 

förutsättningen för att en byggnad ska få benämnas som lågenergihus är ett minienergihus [4]. 

I denna rapport undersöktes inte alla kraven som ställs för ett minienergihus.  

Utöver detta har en jämförelse mellan två klimatskal undersökts ekonomiskt, miljö- och 

energimässigt. Klimatskalen utgör Alne församlingshems samt ett klimatskal som uppfyller 

de krav på energiprestandan som BBR ställer. 

1.3 Problembeskrivning och avgränsningar 
Det är tre olika delar som har undersökts i denna rapport: 

1. En jämförelse gjordes mellan projekterad och uppföljd energiprestanda. Där 

fastighetsel, uppvärmning samt tappvarmvatten studerades.  

 

2. Utifrån FEBY-12:s kravspecifikation så undersöktes det om kravet för minienergihus 

och övriga byggnadskrav uppfylldes. I denna rapport avgränsades kraven för innemiljö 

samt de materialkrav som FEBY-12 tar upp.  

 

3. Skillnaden mellan Alne församlingshems klimatskal och det klimatskalet som BBR 

ställer för att uppnå deras krav på energiprestandan, var U-värdena på tak- och 

väggkonstruktionen.  

 

Det som har undersökts är hur mycket mer energi som behövs för en byggnad med 

BBR:s klimatskal jämfört med Alne församlingshems klimatskal, hur mycket mindre 

koldioxid Alne församlingshem släpper ut samt hur mycket mer Alne 

församlingshems klimatskal kostar än BBR:s. Undersökningen visar också om det är 

lönsamt inom en 50 års period att bygga ett klimatskal som Alne församlingshem har.  
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2 Beskrivning av byggnaden 
Alne församlingshem stod färdigt år 2013 och byggdes för att Svenska Kyrkan ville ha mer 

lokaler för ungdomsverksamhet. Byggnaden är placerad i Örnsköldsviks kommun och ligger i 

Västernorrlands län som tillhör klimatzon 2. Byggnaden rymmer 250 personer och används 

för olika ändamål året runt, såsom kyrkis, babysång, familjegudstjänster, för äventyrare och 

andra verksamheter för ungdomar [5]. Byggnadens planlösning kan ses i bilaga 1 och 

innehåller en scen, kyrksal, kyrktorg, rum för lek, kontor, hobby, förråd och några mindre 

rum.  

Lokalerna i byggnaden är flexibla då det finns fem flyttbara blockväggar i huset, se bilaga 1, 

som kan förflyttas vid behov och därför kan samma golvyta användas för olika verksamheter i 

byggnaden. Den totala golvarean är 585,5 m
2
 och den tempererade ytan utgör 547,6 m

2
.  

Det finns fem interna elmätare för installationer i byggnaden som under stora delar av 

mätperioden varit ur funktion. Därför har den totala energianvändningen för varje komponent 

inte haft tillräckligt med information för att kunna användas. Däremot har den momentana 

datan på elmätarna avlästs och nyttjats i beräkningarna. Huvudmätare för elabonnemanget 

samt volymmätare för kallvattnet har dock gått att avläsa och värdena har nyttjats i 

beräkningarna. 

2.1.1 Klimatskal - konstruktion 

Byggnadens yttervägg, se figur 1, är 480 mm tjock och består av 13 mm gips, plywood, 

reglar, 95 mm mineralull, plastfolie, 195 mineralull, 13 mm gips, 80 mm mineralullsskiva, 

reglar och lockpanel. Väggens U-värde ligger på 0,10 W/(m
2
K). 

 

Figur 1. Församlingshemmets väggkonstruktion i genomskärning. 

  



4 

 

Ryggåstaket har en total tjocklek av 740 mm och är uppbyggd av 13 mm gips, plywood, 

glespanel, reglar, 45 mm mineralull, plastfolie, limträbalk, 580 mm mineralull, träfiberskiva, 

reglar, plywood och falsad plåt. Vindbjälklaget är 640 mm och består av 13 mm gips, 

plywood, glespanel, plastfolie, limträbalk samt 600 mm lösull. Det genomsnittliga U-värdet 

för takkonstruktionerna är 0,08 W/(m
2
K) och i figur 2 kan takkonstruktionerna ses. 

 

Figur 2. Schematisk bild över takkonstruktionen. 

Grundkonstruktionen på marken, se figur 3, består av betong med ingjutna golvvärmeslingor, 

200 mm isolering, plastfolie, 100 mm isolering, 300 mm makadam samt en geotextil underst. 

Grundkonstruktionen är totalt 680 mm tjock. Plastfolien läggs med ett överlappad på 300 mm 

för att minimera risken för radon. Den kantförstyvade plattan är isolerad för att minimera 

risken för köldbryggor. Det genomsnittliga U-värdet för grundkonstruktionen tillsammans 

med den kantförstyvade plattan är 0,10 W/(m
2
K). 

 

Figur 3. Genomskärning av plattan på mark. 

Byggnadens fönster och dörrar har ett U-värde på 0,9 W/(m
2
K) respektive 1,0 W/(m

2
K). När 

byggnaden provtrycktes med 50 Pa övertryck över klimatskalet, se figur 4, så uppmättes ett 

luftläckageflöde på 0,05 l/(sm
2
).  
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Figur 4. Byggnadens klimatskal i genomskärning. 

Plastfolien som befinner sig i klimatskalet är till för att byggnaden ska vara luft- och ångtät. 

För att kunna dra elkablar och liknande utan att göra hål i plasten så dras kablarna på 

träreglarna som sitter innanför plasten. Många hål i plasten ger samma effekt som att vara 

utan.  

2.1.2 Värme och ventilation 

Värmekällan till uppvärmning av huset kommer framförallt från tre bergvärmehål på 180 m 

djup vardera, samt termisk energi från solfångarna. Den upptagna värmen från värmekällorna 

avges från bergvärmepumpen till en ackumulatortank. Från ackumulatortanken distribueras 

värmen ut till ett vattenburet golvvärmesystem, till en vattenburen radiator och till ett 

vattenburet eftervärmebatteri för ventilationen. Ackumulatortanken värmer även upp 

tappvarmvattnet. Förutom att bergvärmen används till uppvärmning kan den även användas 

till frikyla. Se bilaga 2 för flödesschema över uppvärmningssystemet. 

Ventilationssystemet i byggnaden är av typen FTX med förvärmd tilluft och värmeåtervinning 

på frånluften med en roterande värmeväxlare som har en verkningsgrad på 80-85 %. Den 

totala volymen som ventileras i byggnaden är 1953,5 m
3
 och i lokalerna finns det VAV- och 

CAV-system. 

Energieffektiva fläktar, EC-fläktar, används i ventilationssystemet och har, jämfört med en 

traditionell fläkt, en god förmåga att varvtalsreglera som ger en längre livslängd och lägre 

driftkostnader då de inte behöver arbeta på maxvarvtal hela tiden. Även pumparna i 

uppvärmningssystemet är energisnåla med en hög verkningsgrad och bidrar till en bättre 

miljö. 

Golvvärmen i byggnaden är ett vattenburet golvvärmesystem med totalt 23 rörslingor som är 

förlagda i betongplattan. Slingorna täcker byggnadens golvarea och vattenflödet i slingorna 
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fördelas via två fördelare. Värmevattnet som passerar i slingorna kommer från 

ackumulatortanken. 

Det finns en radiator i byggnaden och den är placerad i ventilationsrummet på övervåningen, 

eftersom det skulle kosta mycket mer att installera golvvärme jämfört med en radiator. På 

byggnadens tak finns det fyra solfångare med en total area på 8,6 m
2 

som överför värme från 

solinstrålningen till byggnadens uppvärmningssystem och tappvarmvatten.  

Vertikala solavskärmningar är monterade på fönstren, se figur 5, för att solinstrålningen inte 

ska ge allt för mycket värme och solljus inomhus under varma soliga dagar. De fungerar i 

princip som en rullgardin men sitter på utsidan av fönstren. För att vindfång inte ska uppstå 

följer rullgardinen ett par skenor utför fönstret. Insyn undviks samtidigt som det går att se ut 

genom solavskärmningen och de styrs av LUX-givare som mäter ljusstyrkan utomhus.  

 

Figur 5. Vertikal solavskärmning på fönstren. 

2.1.3 Elinstallationer 

I kyrksalen finns både LED-belysning och hängande lysrörsarmaturer som är DALI-styrda, 

vilket innebär att de styrs genom en kombination mellan strömställare och närvarodetektorer. 

I allmänna vistelsezoner tänds och släcks belysningen automatiskt vid närvaro och frånvaro. I 

förråd, städ och toaletter är det rörelsesensorer medan i kontor, kök, hobby och 

ventilationsrum är det manuella strömbrytare för lysrörsarmaturerna. Belysningen regleras 

automatiskt av dagsljusets styrka då de är tända. Utomhusbelysningen innefattar stolpar, 

pollare, väggarmaturer vid fasad och klockstapel som styrs både av tidsstyrning och via 

ljusstyrka [6]. 

På församlingshemmets tak finns det två sektioner med solcellspaneler som producerar el från 

solinstrålningen. Den ena solcellssektionen innefattar 56 stycken solpaneler med en yta på 84 

m
2
. Sektionen ligger på 45º taklutning och kan maximalt ge 13,7 kW vid optimala 

förutsättningar. Den andra solcellsdelen består av 42 stycken solpaneler med en yta på 63 m
2
 

solceller, ligger på 15º taklutning och kan maximalt ge 10,3 kW. Elen som produceras 

används av byggnaden och eventuell överskottsel matas ut på elnätet. 

För att utomhus vattenledningar, dagvatten och inkommande kallvatten, inte ska frysa under 

hösten då tjälen uppstår och under våren då tjälen upphör så är de utrustade med 

elvärmekablar  [6]. 
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3 Teori 
I detta avsnitt kommer olika installationer och regelverk som berör byggnaden att 

introduceras för att få en bättre förståelse av hur den fungerar och vilka krav som varit 

avgörande.  

3.1 Värmepump 
En värmepump förflyttar energi från en värmekälla till en värmesänka. Maskinen höjer den 

lågvärdiga temperaturen till en användbar temperatur som kan användas till t.ex. uppvärmning 

av ett hus. Värmepumpen kan ta upp värme från luft, mark, berg eller vatten.  Den vanligaste 

arbetscykeln, bygger på att utnyttja ett köldmedium, som har förmågan att förångas vid låga 

temperaturer och cirkulerar i ett slutet kretslopp [7]. Kretsloppet består av fyra olika 

huvudkomponenter i form av en förångare, kompressor, kondensor och en expansionsventil, 

se figur 6.  

 

Figur 6. Värmepumpens komponenter och det cirkulerande köldmediet [8]. 

Köldmediet tar upp värme i förångaren och övergår till gasfas, eftersom trycket är väldigt 

lågt. Därefter passerar köldmediet en eldriven kompressor som höjer trycket på fluiden och 

därmed även temperaturen. Sedan vidare till en kondensor där det kondenserar och den 

upptagna värmen i köldmediet avges till byggnadens värmesystem via en ackumulatortank. 

Köldmediet förs vidare till en expansionsventil där trycket minskas, temperaturen sjunker och 

fluiden övergår till vätskefas igen [7].  

Alla värmepumpar har ett värde som anger dess effektivitet och kallas för värmefaktor, 

Coefficient Of Performance – COP. Värdet anger ett förhållande mellan avgiven effekt hos 

kondensorn och tillförd eleffekt hos kompressorn. Det betyder att ju högre COP-värde 

värmepumpen har desto bättre verkningsgrad [7].  

3.1.1 Bergvärme 

I berggrunden finns det sprickor där grundvatten finns med en temperatur på 4°C. För att 

kunna utnyttja bergvärme krävs det ett eller flera borrhål på 100-250 m djup med en 

kollektorslang monterad. Kollektorslangen ska nå ner till grundvattnet för bästa möjliga 

värmeöverföring. Slangen innehåller en frostskyddad vätska som kallas för brinevätska med 

uppgift att ta upp den termiska energin ur berget och transportera den till värmepumpen. 
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Brinevätskan avger den lågvärdiga energin till det andra slutna systemet i värmepumpen där 

det omvandlas från lågvärdig till högvärdig energi [7].  

3.2 Frikyla 
Frikyla är ett samlingsnamn för kylning där det inte behövs någon extra energi förutom den el 

som pumpar och fläktar kräver [9]. För kylning av lokaler och bostäder används 

utomhusluften och brinevätskan från bergvärmen, som är kallare jämfört med luftens 

temperatur, tillsammans med ett kylbatteri. Brinevätskan pumpas ner till berget där den 

återigen kan ta upp kyla. 

3.3 Batteri 
Kyl- och värmebatteriets uppgift är att kyla respektive värma tilluften i en byggnad. Batteriet 

består av rör med en god värmeledningsförmåga och på dessa sitter tunna aluminiumlameller 

parallellt med varandra. I kylbatteriets rör flödar, i förhållande till luften, en kall brinevätska 

från borrhålen samtidigt som varmare luft passerar lamellerna i kylbatteriet. I ett värmebatteri 

tillförs värmevatten i ett kylflänspaket och kall luft passerar. Luften blir då varmare innan den 

förs in till lokalerna [9]. Om lufttemperaturen efter värmeåtervinnaren inte är tillräckligt varm 

för att tillföra byggnaden så värms luften med ett luftvärmebatteri.  

3.4 Golvvärme 
Golvvärme kan installeras som ett vattenburet system eller med elektriska värmekablar. I ett 

vattenburet golvvärmesystem ligger rörslingorna i golvet och täcker upp hela golvytan. Varje 

rum har varsin slinga men i större rum kan det krävas flera slingor för att kunna hålla lämplig 

temperatur. Rörslingorna är kopplade till en fördelare som bestämmer flödet på värmevattnet 

som varje slinga behöver för att uppnå rätt temperatur på golvytan [9]. Alla golvmaterial har 

inte samma isoleringsförmåga, ett material med högre isoleringsförmåga kräver högre 

temperatur på värmevattnet i rörslingorna för att temperaturen på golvytan ska kännas 

behaglig. 
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3.5 Solceller 
Solceller omvandlar energin i solinstrålningen till elektricitet. Elen som produceras är 

likström och måste omvandlas i en växelriktare till växelström innan den kopplas in på 

fastighetens elcentral, se figur 7. Överskottsenergin som produceras skickas ut på elnätet via 

en elmätare [10].  

 

Figur 7. Elens väg från solcell via växelriktare till byggnaden alternativt ut på elnätet [10].  

Det är mängden solenergi, arean och verkningsgraden på solcellerna som har betydelse för 

hur mycket el som produceras. Eftersom att en solcell ger en väldigt låg spänning så 

seriekopplas flera solceller med varandra till en solcellspanel som ger en användbar spänning 

som kan nyttjas [11].  

3.5.1 Uppbyggnad och funktion 

Solcellerna är utformad som en tunn platt skiva av ett halvledarmaterial, som består av kisel 

med metallkontakter på både fram- och baksida. Halvledarmaterialet omvandlar 

solinstrålningen till elektricitet och eftersom kiselmaterialet fungerar som en diod så kan 

strömmen bara vandra från anod till katod, inte tvärtom. Det medför att framsidan blir 

negativt laddad medan baksidan blir positivt laddad. Likströmmen vid metallkontakterna på 

framsidan måste först växelriktas i en växelriktare innan elektriciteten kan användas [11].  

3.6 Solfångare 
Solfångarens uppgift är att omvandla solenergi till termisk energi, som kan användas till 

uppvärmning av byggnaden och till uppvärmning av tappvarmvatten. Det är samma faktorer 

som har betydelse för mängden värme som solfångarna kan producera som för mängden el 

som solcellerna producerar. Det finns två olika typer av solfångare, plana- och 

vakuumsolfångare, men plana solfångare är vanligast [11]. 

3.6.1 Uppbyggnad och funktion 

De plana solfångarna är uppbyggda med en framsida av täckglas, absorbator, isolering, botten 

av plåt samt en ramkonstruktion av plåt som håller alla delar på plats, se figur 8. Större 

solfångarmoduler medför att kantförluster och tillverkningskostnaden per m
2
 reduceras [11].  
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Figur 8. Solfångarens uppbyggnad. 

Absorbatorn är den viktigaste delen för att solfångaren ska fungera. Den består av en 

svartmålad metall med insvetsade kopparrör där en frostskyddad vätska cirkulerar. 

Absorbatorn tar upp värme från solinstrålningen och överför sedan värmen till vätskan. 

Vätskan transporteras, med hjälp av en cirkulationspump, till en lagringskälla t.ex. 

ackumulatortank där vätskan avger sin värme. Cirkulationspumpen startas då en 

temperaturgivare i solfångaren indikerar på en högre temperatur än vad temperaturgivaren i 

ackumulatortanken anger  [11].  

3.7 Ventilation 
Ett ventilationssystem har flera olika uppgifter. Det är att skapa god luftkvalitet och behagligt 

inneklimat genom att tillföra frisk luft och leda bort förorenad luft, samt att den förorenade 

luften inte sprider sig i byggnaden. För att undvika att fuktig inomhusluft tränger sig in i 

otätheter i klimatskalet så krävs ett undertryck inne i byggnaden. Ventilationssystemet ska 

även kunna värma eller kyla vid behov [9].  

Det är viktigt att ventilationssystemet är i drift då människor vistas i en byggnad och att 

mängden tillförd frisk utomhusluft är tillräcklig för att uppfylla kraven för god luftkvalitet och 

inneklimat. Oftast anpassas ventilationsflödet i en lokalbyggnad, dvs. kontor, skolor, sjukhus 

etc, genom ett VAV- eller CAV-system [9].  

3.7.1 VAV-System 

Variable Air Volume, VAV-system, innebär att ventilationsflödet varierar under drift. Det 

som bestämmer variationerna på ventilationsflödet är koldioxidmängd och rumstemperatur. 

Det betyder att tomma rum kommer att ventileras väldigt lite. Att ventilera rum i byggnaden 

efter behov med ett VAV-system medför sparad värmeenergi och fläktenergi. Via en givare 

som indikerar att koldioxidmängden eller att temperaturen är över eller under lämplig gräns så 

öppnas eller stängs ett spjäll i kanalsystemet och ventilationsflödet regleras [9].  

3.7.2 CAV-System 

Constant Air Volume, CAV-system, betyder att mängden flöde i till- och frånluften är 

konstanta under drifttiden. Koldioxidmängd, rumstemperatur eller personnärvaro har ingen 

påverkan på detta system [9].  
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3.7.3 SFP-tal 

Specific Fan Power, SFP, är ett mått på ventilationssystemets eleffektivitet. Ett lägre SFP-tal 

betyder att fläktarna drar mindre elenergi och det medför lägre driftkostnader. SFP-talet 

definieras som till-och frånluftsfläktarnas summerande eleffekt per maximala till och 

frånluftsflödena i byggnaden. För att kunna hålla ett lågt SFP-tal så gäller det inte att bara 

välja fläktar med låga värden utan ventilationssystemets utformning, dimensionering och 

luftbehandlingsaggregatet har stor betydelse för vilket SFP-tal som ventilationssystemet utgör 

[9].  

3.7.4 FTX-aggregat 

FTX är ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning och finns i lokalbyggnader. Det är 

ett energieffektivt ventilationssystem där värmen i frånluften värmer upp tilluften via en 

värmeväxlare. Värmeväxlaren kan vara av olika typer t.ex. plattvärmeväxlare eller roterande 

värmeväxlare [9]. 

I ett FTX-aggregat finns det ett antal komponenter. I figur 9 visas aggregatet med dess delar 

fläktar, filter, värmeväxlare, kylbatteri, luftvärmebatteri och spjäll. Uteluften passerar ett filter 

för att rena bort eventuella föroreningar, därefter passerar luften en värmeväxlare innan 

tilluften kommer in till lokalerna. Det krävs ett visst underhåll på dessa delar för att kunna 

hålla en hög verkningsgrad [9].  

 

Figur 9. FTX-aggregat med dess komponenter. 

I en värmeväxlare överförs värme från ett medium till ett annat. En roterande värmeväxlare 

består av ett rotorhjul med många små kanaler av plåt. Då rotorn roterar och passerar den 

varma frånluften avges värme från luft till plåt. Värmeväxlaren roterar vidare till den kalla 

tilluften som i sin tur tar upp den avgivna värmen och plåten på värmeväxlaren blir då sval. 

Detta sker om och om igen, varm frånluft avger sin värme till kall tilluft. För att detta ska 

fungera krävs det att till- och frånluftskanalerna placeras bredvid varandra [9].  
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3.8 Klimatskal 
Byggnadens klimatskal kan också kallas för klimatskärm. Det är den del som omsluter 

byggnaden såsom tak, väggar, golv, fönster och dörrar. Klimatskalets uppgift är att stå emot 

alla olika väderlekar året om för att hålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö samt hålla 

en låg och effektiv energianvändning med låga värmetransportförluster [12].  

När det nämns om en byggnads klimatskal så anges oftast ett U-värde på de olika 

byggnadsdelarna som är ett mått på hur mycket energi som förloras per kvadratmeter och 

grad. Ju lägre U-värde en byggnadsdel har desto mer energieffektiv är byggnadsdelen.  

För att beräkna U-värdet för en byggnadsdel, se ekvation 1, så behövs byggnadsdelens totala 

värmemotstånd enligt ekvation 2. Oftast består byggnadsdelen i klimatskalet av flera olika 

materialskikt där varje material har sin värmeledningsförmåga och en viss tjocklek och 

beräknas enligt ekvation 3. För att beräkna det totala värmemotståndet på byggnadsdelen från 

insidan till utsidan så måste två värmeövergångsmotstånd som vätter mot luft tas med i 

beräkningarna [12].   
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3.9 Radon 
Radon är en radioaktiv gas som uppkommer då grundämnet radium sönderfaller. Gasen är 

osynlig, luktfri och finns överallt i omgivningen [12]. Radon i byggnader kommer från mark, 

byggnadsmaterial och tappvatten [9]. När radongasen i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar 

som följer med partiklar ner i lungorna på oss människor [12]. När radondöttrarna 

sönderfaller i lungorna så sänds strålning ut i kroppen som kan skada kroppscellerna [9]. 

Ventilationssystemet hjälper till att föra bort de radioaktiva ämnena och håller därmed ner 

radonhalten i byggnader [12]. 

3.10 Föroreningar 
Förutom radon så finns det en rad andra föroreningar i luften bland annat från damm, kvalster, 

koldioxid från utandningen, byggnads- och inredningsmaterial som avger kemiska ämnen. Av 

föroreningarna kan komplikationer uppkomma t.ex. astma, allergi och infektioner [9]. 

För att undvika föroreningar i luften så mäts koldioxidmängden för att få ett mått på 

luftkvaliteten. Koldioxiden mäts inte för att den är farlig utan för att andra föroreningar i 
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luften ökar i samma hastighet som koldioxidmängden och för att koldioxidmängden är enkel 

att mäta [9]. För att få bort dessa föroreningar så används ett VAV-system i 

ventilationssystemet.  

3.11 Koldioxidutsläpp och dess miljöpåverkan 

Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som vi människor släpper ut är ett stort 

miljöproblem som påverkar klimatet negativt. Utsläppen medför ett varmare klimat som i sin 

tur gör att landisar smälter och havsytan stiger. Människans hälsa riskeras att bli betydligt 

sämre när insekter och sjukdomar sprider sig på grund av det varmare klimatet [14].  

Koldioxidutsläppen för bostäder och lokaler har minskat betydligt från år 1990. Den främsta 

orsaken till minskningen är att byggnader har bytt uppvärmningssätt från förbränning av 

fossila bränslen till fjärrvärme, el, solenergi och en ökad användning av värmepumpar. Vid 

förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som är en växthusgas [15].  

3.12 Dimensionerande vinterutetemperatur 
Dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, är den genomsnittliga utetemperaturen under 

minst ett dygn. Den bestäms genom vart byggnaden är placerad i landet och dess tidskonstant. 

Tidskonstanten är ett värde på byggnadens värmetröghet och den beskriver hur väl en 

byggnad klarar av en temperaturförändring utomhus utan att det påverkar 

inomhustemperaturen. Med en kort tidskonstant blir inomhustemperaturen snabbt påverkad av 

temperaturförändringen utomhus medan en lång tidskonstant innebär att det går långsamt 

innan temperaturen inomhus påverkas av temperaturförändringen utomhus [9].  

DVUT används vid beräkning av byggnadens effektbehov vid dimensionering av 

värmesystemet. [12] DVUT får varken överskattas eller underskattas vid dimensionering av 

värmesystemet. Vid ett underskattat DVUT så kommer värmesystemet inte kunna hålla 

inomhustemperaturen som önskas utan ger en högre temperatur och vid ett överskattat DVUT 

blir inomhustemperaturen för låg [9]. DVUT för olika orter kan avläsas i en tabell, se bilaga 3. 

Tidskonstanten kan beräknas ut, se ekvation 4 och ekvation 5, eller avläsas som ett 

schablonvärde ur tabell 1. 

 
𝜏𝑏 =

∑ 𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑗

�̇�𝑡𝑜𝑡

∗
1

3600
 

(4) 

 

 �̇�𝑡𝑜𝑡 =  �̇�𝑡 + �̇�𝑣 + �̇�𝑙 (5) 
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Tabell 1. Schablonvärden för uppskattning av tidskonstant för en byggnad [4]. 

Lätt byggnad 3-dygn Lätt konstruktion och 

krypgrund 

Halvlätt byggnad 6-dygn Lätt konstruktion, betong på 

mark 

Halvtung byggnad 12-dygn Tung konstruktion, lätta 

utfackningsväggar 

Tung byggnad 12-dygn Max 12 dygn väljs vid 

beräkning av VFT 

 

3.13 Energideklaration 
Energideklarationen infördes som lag för byggnader i Sverige år 2006 och är ett led i att 

minska energianvändningen i byggnader. I deklarationen sammanställs byggnadens 

energianvändning som motsvarar byggnadens energiprestanda. Syftet med 

energideklarationen är att bidra till en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i 

byggnader. Alla deklarationer laddas upp i energideklarationsregistret, Gripen, hos BBR. 

BBR tar fram reglerna kring energideklarationen och giltighetstiden för en utförd 

energideklaration är tio år och måste därefter förnyas [16].  

3.13.1 Energideklarationens innehåll 

En energideklaration ska redogöra för byggnadens energiprestanda, den uppvärmda arean – 

Atemp och vilket värme- och ventilationssystem som finns i byggnaden. Det ska även finnas 

med ett referensvärde på vad ett nybyggt hus av samma typ skulle ha för energiprestanda, om 

en OVK, obligatorisk ventilationskontroll, är utförd så ska den tas med, eventuella 

åtgärdsförslag från energiexperten, om en radonmätning är utförd och i så fall uppmätt 

radonvärde samt en sammanfattning av energideklarationen [17].  

I energideklarationer som är utförda efter 1 jan 2014 finns det i energideklarationens 

sammanfattning en klassning av energiprestandan, vilket visas i figur 10, istället för 

energinivåer som togs med i den tidigare sammanfattningen, se figur 11. Energiklassningen 

graderas från A till G, där A betyder låg energianvändning och G hög. Energiklassningen 

medför att det blir enklare att göra jämförelse mellan andra byggnader [18].  
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Figur 10. Energideklaration utförd från 1 januari 2014 innehåller energiklassningen på byggnaden [17].  

 

Figur 11. Den äldre versionen av sammanfattning över energideklarationen som är utförd innan 1 januari 2014. Här 

syns olika energinivåer [17].  
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3.13.2 Skyldighet till att energideklarera 

Vid försäljning eller uthyrning av en byggnad så har spekulanter rätt till att få se en 

energideklaration. Det är ägaren av byggnaden som ansvarar för att en sådan är utförd, om 

inte så ska ägaren kontakta en energiexpert som utför energideklarationen. Säljaren/uthyraren 

har som ansvar att visa spekulanter på energideklarationen [19]. Om ägaren inte tagit sitt 

ansvar att ta fram en energideklaration över byggnaden så kan parten eventuellt krävas på att 

betala ett vite som böter [20].  

I energideklarationen kan spekulanter läsa om hur mycket energi som krävs i bostaden och 

kan utifrån det göra en jämförelse mellan olika bostäder för att hitta den som passar dem allra 

bäst. Men det kan även vara intressant för husägare, som inte tänkt sälja eller hyra ut, att se 

hur mycket energi som huset förbrukar och se resultat av eventuella 

energieffektiviseringsåtgärder. Med åtgärderna följer ekonomiska aspekter som gör det lättare 

att utvärdera vilken åtgärd som bör investeras i först.  

En byggnad som har en golvarea större än 500 m
2 

och som ofta besöks av allmänheten har en 

skyldighet att ha en energideklaration är utförd. Som exempel kan byggnaden vara en affär, 

hotell, skola, bibliotek etc [21].  

För nybyggda hus gäller det att en energideklaration ska utföras inom två år efter att 

byggnaden togs i bruk. Om byggnaden säljs eller hyrs ut inom dessa två år så krävs en 

energideklaration i samband med det. Energideklarationen ger en bekräftelse på om uppföljd 

prestanda blev så som projekteringen visade [22].  

Sammanfattningen över energideklarationen ska sitta på en synlig plats så att alla berörda i 

byggnaden ska kunna ta del av den [23]. (Boverket- om du ska hyra eller hyra ut)  

3.13.3 Undantag till att energideklarera 

Det finns ett antal undantag då en energideklaration inte behöver utföras, t.ex. 

industrianläggningar och verkstäder, byggnader som anses vara byggnadsminnen, byggnad 

som bara används för andakt eller religiös verksamhet, fritidshus med högst två byggnader, 

byggnader som används under korta perioder, hus som inte värms upp till mer än 10°C, 

byggnader där det används minimalt med energi till uppvärmning eller komfortkyla samt 

byggnad som är till för totalförsvaret som ska vara hemligt [24].  

3.13.4 Energiexpert 

En certifierad energiexpert är den som ska anlitas för att utföra energideklarationen och den 

personen ska vara en oberoende part, dvs. han/hon får inte vara närstående till den som anlitat 

och inte heller ha ett eget intresse av byggnaden. Detta för att undvika risk för att påverka 

energideklarationens resultat [24]. Det är energiexperten som laddar upp energideklarationen i 

BBR:s energideklarationsregister [25].  
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3.14 Boverkets byggregler 
Boverkets byggregler, BBR, har en regelsamling på nio kapitel gällande krav på byggande. 

De ställer de lägsta kraven och måste uppfyllas. Krav finns på bland annat 

energianvändningen i byggnader. Byggnader ska ha låg energianvändning genom att de byggs 

med låga värmeförluster, lågt kylbehov, samt effektiv värme-, kyl- och elanvändning.  

Lokaler i Västernorrland tillhör klimatzon 2 och i tabell 2 kan lokalernas maximala specifika 

energianvändning och installerad effekt avläsas. 

Tabell 2. Boverkets krav på specifik energianvändning, installerad eleffekt och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient för lokaler i de olika zonerna med elvärme som uppvärmningssätt [26].  

 

För en lokal som kräver ett högre uteluftsflöde än 0,35 l/(sm
2
Atemp) så får, enligt Boverkets 

byggregler, ett tillägg göras till grundkraven på byggnadens energiprestanda. Byggnadens 

slutliga specifika energianvändning blir då det satta kravet av BBR summerat med tillägget.  

Installerad eleffekt för uppvärmning får inte överskrida kraven för BBR men ett tillägg får 

göras om den tempererade arean är större än 130 m
2
 och om uteluftsflödet är större än 0,35 

l/(sm
2
Atemp). Den installerade eleffekten kan vara en installerad elpatron i en ackumulatortank 

som exempel. 
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3.14.1 Klimatzoner 

Eftersom Sverige har olika klimatförutsättningar i söder och norr så har landet delats upp i tre 

klimatzoner med olika krav på energianvändningen. Boverkets byggregler tillåter högre 

energianvändning i de norra delarna av landet än i de södra.  

I klimatzon 1 räknas Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län, klimatzon 2 är 

Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län och i klimatzon 3 finns Västra 

Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, 

Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län, se figur 12 

[26]. 

 

Figur 12. De tre olika klimatzonerna och deras områden i Sverige [27].  

3.14.2 Specifik energianvändning - Energiprestanda 

Byggnadens specifika energianvändning, kallas även för energiprestanda, är den mängd 

energi som måste levereras till byggnaden under ett normalår [26]. Kraven på 

energiprestandan skiljer sig beroende på vilken klimatzon byggnaden är placerad i, om 

byggnaden är en bostad eller lokal samt om byggnaden är eluppvärmd eller icke eluppvärmd. 

Den specifika energianvändningen är byggnadens energianvändning dividerat med Atemp 

enligt ekvation 6 och enheten är kWh/(m
2
år). 

Medelvärdet på utomhustemperaturen under en längre period på t.ex. 30 år. 

 
𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘
=  

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖  

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 
 

(6) 

 

3.14.3 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficiententen beräknas enligt ekvation 7 och gäller 

för byggnadens klimatskal och för linjära- och punktformiga köldbryggor som uppstår i 

klimatskalet. Köldbryggor uppstår där det är dåligt isolerat och innebär att värmen kan ledas 

ut via köldbryggor genom klimatskalet. BBR ställer krav på den högst genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten för klimatskalet, alltså den maximala värmetransporten som 

får ske genom klimatskalet. Lokaler får inte överstiga BBR:s krav på 0,6 W/(m
2
K) [28].   
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𝑈𝑚 =  (

∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖 + ∑ 𝛹𝑘𝑙𝑘 + ∑ 𝜒𝑖

𝐴𝑜𝑚
) 

(7) 

 

3.15 Byggnaders energianvändning/energibalans 
För att täcka upp byggnadens värmeförluster krävs ett tillskott av energi. Energi som levereras 

till byggnaden kallas för byggnadens energianvändning och är den energi som används under 

ett normalår och som täcker behoven för tappvarmvatten, uppvärmning, komfortkyla och 

fastighetsel [12]. I figur 13 visas de olika delarna som energibalansen tar hänsyn till. 

Förlusterna genom klimatskalet delas upp i trans-, vent-, och infiltrationsförluster. 

Byggnadens energianvändning kan beräknas genom ekvation 8. 

 𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =  𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑙 + 𝑄𝑡𝑣𝑣 + 𝑄𝑑𝑟,𝑒𝑙 − 𝑄𝑣å − 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 (8) 

 

 

Figur 13. Schematisk bild över byggnadens olika delar i energibalansen [28].  

3.15.1 Transmissionsförluster 

Klimatskalets värmeisolering är av stor betydelse för att kunna hålla byggnadens 

energianvändning låg och begränsa transmissionsförlusterna [12]. Transmissionsförlusterna 

beräknas enligt ekvation 9 och innebär värme som försvinner ut genom byggnadens 

klimatskal och genom köldbryggor då det är varmare inomhus än utomhus [9]. En byggnad 

med ett lågt U-värde och en liten temperaturdifferens över klimatskalet har låga 

transmissionsförluster, vilket är önskvärt.  

 �̇�𝑡 = ∑(𝑈 ∗ 𝐴) 
(9) 
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3.15.2 Ventilationsförluster 

För att kunna hålla en god luftkvalitet och ett behagligt inomhusklimat så behövs ett 

ventilationssystem. Det uppkommer värmeförluster i ventilationen då uteluften som kommer 

in i byggnaden värms upp och sedan ventileras ut. Med värmeåtervinning i 

ventilationssystemet så kan förlusterna reduceras kraftigt [12]. Ventilationsförlusterna kan 

beräknas enligt ekvation 10 men då utan värmeåtervinning. Med värmeåtervinning i 

ventilationssystemet kan ekvation 11 beräknas. Verkningsgraden på ventilationens 

värmeåtervinning beskriver hur mycket av ventilationsluften som inte återvinns och som 

måste tillföras. 

 �̇�𝑣 = �̇� ∗  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 (10) 

 

 �̇�𝑣 = �̇� ∗  𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (1 − 𝜂) (11) 

 

3.15.3 Infiltrationsförluster 

Infiltrationsförlusterna, kan beräknas enligt ekvation 12, uppstår då kall utomhusluft läcker in 

genom otätheter i klimatskalet och värms upp till rumstemperatur av byggnadens 

uppvärmningssystem. Det kräver mer energi och därmed en ökad kostnad. Ett tätt klimatskal 

medför låga läckageförluster [12].  

 �̇�𝑙 = �̇� ∗  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 (12) 

 

3.15.4 Uppvärmning av tappvarmvatten 

Energimängden som krävs för uppvärmning av tappvarmvatten, beräknas enligt ekvation 13, 

varierar mycket under året. Den största orsaken till att energimängden varierar är brukarnas 

vanor och beteenden. En familj med barn kräver mer tappvarmvatten än t.ex. en ensam 

pensionär [12].  

 
𝑄𝑡𝑣𝑣 =  

𝑉𝑣𝑣 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝑣𝑣 − 𝑇𝑘𝑣)

3600
 

(13) 

 

För bostäder kan ekvation 14 användas som ett schablonvärde för att ta reda på byggnadens 

förbrukning av tappvarmvatten.  

 𝑉𝑣𝑣 = 0,4 ∗ 𝑉𝑘𝑣 (14) 

 

Varmvattnets uppgift är att vara tillräckligt varmt för att den personliga hygienen och 

hushållssysslor ska kunna skötas och därmed måste temperaturen vara minst 50°C. Det finns 

några krav som BBR ställer angående tappvarmvattnets temperatur. Temperaturen på 

tappvarmvattnet vid tappstället får inte överstiga 60°C då det finns stor risk för skållning. 

Temperaturen får inte understiga 60°C där tappvarmvattnet är stillastående t.ex. ledningar, 

varmvattenberedare eller ackumulatorer för att legionellabakterier ej ska uppstå. Varmvattnet 

kan därför behöva blandas med kallvatten för att kunna hålla 50°C vid tappstället [26].  
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3.15.5 Fastighetsel 

Fastighetsel är den el som byggnaden behöver för att vara i drift. Där inräknas pumpar, 

fläktar, värmekablar, belysning etc [9]. Låga verkningsgrader och dåligt underhållna 

komponenter ger en ökad förbrukning av fastighetselen. 

3.15.6 Värmeåtervinning 

Det finns olika typer av värmeväxlare men de har samma uppgift, att återvinna värme. 

Värmeåtervinningen sker genom att överföra värmen från ett varmare medium till ett kallare. 

De vanligaste värmeåtervinnarna är roterande värmeväxlare, vätskekopplade batterier och 

plattvärmeväxlare. Värmeväxlarna har alla sina för och nackdelar och några av skillnaderna 

mellan värmeåtervinnarna är dess temperaturverkningsgrad, tryckfallet och riskerna med att 

överföra lukt och partiklar ur frånluften. 

3.15.7 Internt genererad värme 

Internt genererad värme som tillförs till byggnaden brukar även kallas för gratisvärme eller 

värmetillskott och är den värme som avges från människor som vistas i byggnaden, 

solinstrålning, belysning och hushållsapparater [9]. Dock kan det vara lite missvisande att det 

kallas för gratisvärme eftersom att spillvärmen från t.ex. hushållsapparater och belysning 

ursprungligen kommer från köpt el.  

 

Människor avger, beroende på aktivitet och klädsel, olika mycket värme. En stillasittande 

vuxen människa avger ungefär 100 W medan en person som promenerar avger runt 200-300 

W. 20 % av uppvärmning av tappvarmvatten och 60-80 % av hushållselen avgår som 

värmetillskott till byggnaden [12].  

3.15.7.1 Solstrålning 

Solinstrålningen kan ske både genom direkt och diffus strålning. Den diffusa strålningen är 

den strålning som kommer från alla olika infallsvinklar och som reflekteras från mark, moln 

och omgivning [12]. De faktorer som bestämmer mängden av direkt strålning är solens höjd 

och solstrålarnas infallsvinklar. Av den totala solinstrålningen under en solig och molnfri dag 

så står den diffusa strålningen för ungefär 10 % [9]. Den diffusa strålningen ökar med ökad 

molnighet samtidigt som den direkta strålningen minskas. 

Solinstrålningen har stor betydelse för värme- och kylbehovet i byggnaden samt mängden 

solel och solvärme som solcellerna och solfångarna producerar. 

3.16 Normalårskorrigering 
Energianvändningen i en byggnad kan variera mellan olika år. Det kan bero på att det varit ett 

kallare år än vad det brukar vara eller att verksamheten har förbrukat en större energimängd. 

En normalårskorrigering beräknas för att inte variationer i klimatet ska påverka 

energianvändningen, för att kunna jämföra projektering mot verklig energianvändning eller 

för att jämföra energianvändningen i en byggnad under olika år. Normalårskorrigeringen kan 

beräknas med graddagsmetoden eller med Energi-Index [29].  
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En korrigeringsfaktor används i graddagsmetoden för att kunna normalårskorrigera 

värmeanvändningen med hänsyn till utetemperaturens årsvariationer jämfört med ett normalår 

och beräknas enligt ekvation 15. 

 

 
𝑓𝑘𝑜𝑟𝑟 =

𝐺å𝑟,𝑛

𝐺å𝑟
 

(15) 

 

3.17 Lågenergihus 
Lågenergihus är ett samlingsnamn för byggnader med låg energianvändning. Några av 

benämningarna som lågenergihus kan klassa sig för är passivhus, mini-, noll- och 

plusenergihus. Det som är gemensamt för alla lågenergihus är att de använder mindre energi 

än vad BBR ställer krav för, därmed lägre energikostnader och byggnaderna bidrar inte till 

ökat koldioxidutsläpp [30].  

Det finns ett antal krav som ska uppfyllas och det gäller för alla lågenergihus. Kraven som 

ställs gäller innemiljö, övriga byggnaden och material. Som tidigare nämnt så avgränsar 

denna rapport innemiljökrav och materialkrav vilka inte kommer att studeras. 

Kraven som ställs under ”Övriga byggnadskrav” i kravspecifikationen FEBY-12 är följande: 

 Luftläckning över klimatskalet vid 50 Pa tryckdifferens får inte överstiga 0,30 l/(sm
2
). 

 Krav på genomsnittligt U-värde för fönster och entrédörrar ställs för passivhus och 

minienergihus. 

 Ventilationssystemet ska vara styrd så att den är avstängd på nätterna. 

 Redovisning över fastighetens elenergi över ventilationens SFP, elenergianvändning 

av pumpar och belysning. 

 Verksamhetens elanvändning och spillvärme ska redovisas. 

 Mätning av verksamhetsel, fastighetsel samt el till uppvärmning under en månad. 

 Brukarens energianvändning för verksamheten ska mätas och enkelt kunna avläsas. 

3.18 Värmeförlusttal 
Värmeförlusttal, VFT, uttrycker byggnadens specifika värmeförluster som transmission-, 

ventilation- och infiltrationsförluster där ingen hänsyn tas till solenergi, spillvärme, beteende 

och verksamhet [4].  

För att beräkna FEBY-12:s krav på värmeförlusttalet enligt ekvation 16 så måste de specifika 

värmeeffektförlusterna, enligt ekvation 5, först beräknas.  

 
𝑉𝐹𝑇𝐷𝑉𝑈𝑇 =  

�̇�𝑡𝑜𝑡 ∗  (21 − 𝐷𝑉𝑈𝑇)

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

(16) 
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3.18.1 Passivhus 

Principen med ett passivhus är att byggnaden är lufttät och med en rejäl värmeisolering i 

klimatskalet så att tillskottsvärmen kan tas tillvara på effektivt. Detta medför att det i stort sett 

inte behövs extra tillförd energi för uppvärmning av byggnaden [12]. Det interna 

värmetillskottet återvinns i ett FTX-ventilationssystem, men då utetemperaturen är för låg kan 

det krävas extra värme via ett luftvärmebatteri för att täcka värmebehovet. 

Oftast konstrueras husen med ett skärmtak ovanför fönstren, som visas i figur 14, för att 

undvika solinstrålning som bidrar till en ökad inomhustemperatur under sommaren. 

Skärmtaken får inte sticka ut allt för mycket så att solinstrålningen under vintern, då solen står 

lågt, inte kan nyttjas maximalt [31].  

 

Figur 14. Passivhus med interna värmekällor, värmeåtervinning och skärmtak för solinstrålningen [32].  

Den maximalt genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för fönster och glaspartier i ett 

passivhus kan ses i tabell 3. Kraven för den specifika energianvändningen för passivhus med 

renodlade system, för värme och tappvarmvatten och dess värmeförlusttal kan ses i tabell 4. 

Ett krav på effekten ställs på 14W/m
2
 i norra Sverige medan det är något lägre i södra 

Sverige. 

Tabell 3. Maximalt genomsnittliga U-värde för fönster [4]. 

Lågenergihus U-värde [W/(m
2
K)] fönster och glaspartier 

Passivhus 0,8 
 

Tabell 4. Krav på specifika energianvändningen för en area som är större än 400 m2, eluppvärmd respektive icke 

eluppvärmd byggnad, maximal VFT för de tre olika klimatzonerna [4].  

Klimatzon I II III 

Max VFTDVUT kWh/(m2Atemp) 17 16 15 

Max icke elvärmda kWh/(m2Atemp) 53 49 45 

Max elvärmda kWh/(m2Atemp) 29 27 25 
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3.18.2 Minienergihus 

Minienergihus och passivhus har många likheter men minienergihus ligger mellan kraven för 

Boverkets byggregler och förutsättningarna för ett passivhus [4]. Minienergihusets maximala 

genomsnittliga U-värde på fönster och glaspartier kan avläsas i tabell 5, medan 

värmeförlusttalet och den specifika energianvändningen för ett renodlat system kan avläsas i 

tabell 6. Ett minienergihus behöver utöver det interna värmetillskottet ett konventionellt 

värmesystem eller ett luftburet värmesystem för att uppnå värmebehovet i byggnaden [31].  

Tabell 5. Maximalt genomsnittligt U-värde för fönster och glaspartier. 

Lågenergihus U-värde W/(m
2
K) fönster och glaspartier 

Minienergihus 0,9 
 

Tabell 6. Byggnadens maximala VFT, specifik energianvändning för ett renodlat system som eluppvärmd respektive 

icke eluppvärmd, byggnad större än 400 m2Atemp vid aktuell klimatzon [4].  

Klimatzon I II III 

Max VFTDVUT W/(m2Atemp) 22 21 20 

Max icke elvärmda kWh/(m2Atemp)  73 69 65 

Max elvärmda kWh/(m2Atemp) 37 35 33 

3.18.3 Noll- och plusenergihus 

Nollenergihus är uppbyggt som ett passivhus men producerar jämfört med passivhus även el. 

Den förbrukade energin i huset ska vara mindre eller lika med den energi som huset 

producerar under ett år [32].  

Plusenergihus liknar ett nollenergihus men huset genererar mer energi under ett år än vad 

byggnaden förbrukar [32]. För att noll- och plusenergihus ska kunna producera energi så 

behöver huset en eller flera förnybara energikällor.  

3.19 LCC 
LCC står för Life Cycle Cost, och är en beräkningsmetod för att kunna avgöra vilket 

investeringsalternativ som är mest lönsam. Då LCC beräknas enligt ekvation 17 så adderas 

grundinvesteringen med nuvärdet av alla framtida kostnader för drift, underhåll och reparation 

och subtraheras sedan av alla eventuella intäkter [29].  

 𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝐾𝑁 − 𝐼𝑁 (17) 

 

Nuvärdet av alla kostnader eller för intäkter under en livslängd beräknas enligt ekvation 18. 

 𝐾𝑁 = 𝑓𝑁 ∗ 𝐾 (18) 

 

Nusummefaktorn beräknas enligt ekvation 19 och i formeln räknas kalkylränta med och den 

tar hänsyn till inflationen.  

 
𝑓𝑁 =

1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
 

(19) 
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4 Metod 
Inledningsvis började examensarbetet med att förstå byggnadens uppvärmningssystem och 

ventilationssystem utifrån CAD-ritningar. Information om de olika komponenterna i 

byggnaden söktes upp via böcker, internet och kontakt med insatta personer. 

4.1 Energiprestanda 
För att kunna jämföra projekterade värden mot uppföljd energiprestanda så utfördes en 

energideklaration. Som hjälp för att beräkna byggnadens specifika energianvändning 

användes ett Excel-dokument, se bilaga 4, som Tecnicon tillhandahöll. I Excel-dokumentet 

beräknades byggnadens energiprestanda under ett år utifrån energibalansen och den 

tempererade arean.  

För att beräkna energibalansen i Excel-dokumentet så krävdes mätvärden. Nedan följer en 

förklaring för hur de är framtagna. 

4.1.1 Transmissionsförluster 

Areorna på klimatskalets olika delar beräknades utifrån CAD-ritningar och respektive U-

värde för varje del antogs vara samma som då Tecnicon projekterade byggnaden. Ur CAD-

ritningarna mättes areorna runt fönster, dörrar och platta på mark ihop för att få den totala 

längden på de linjära köldbryggorna. Ett snittvärde för värmegenomgångskoefficienten för de 

linjära köldbryggorna användes. 

För att beräkna värmetransporten genom klimatskalet användes förutom U-värden och area 

även temperaturskillnaden mellan inomhus och utomhus. Utomhustemperaturen avlästes för 

Umeå flygplats till -21,3°C för DVUT då byggnadens tidskonstant antogs vara 6-dygn.  

4.1.2 Ventilationsförluster 

Datainsamling över FTX-aggregatet hämtades på församlingshemmet via ett minneskort där 

ventilationsflöde, SFP-tal och temperaturer bland annat kunde avläsas. Från dessa värden 

kunde snittemperaturen på inblåsningen och frånluften bestämmas, ventilationssystemets 

drifttider och ett snittflöde på ventilationen uppskattas. Utifrån tidigare ventilationskörningar 

avlästes det att ventilationsaggregatet hade en verkningsgrad på 84 %. 

4.1.3 Infiltrationsförluster 

Byggnaden har tidigare provtryckts med en tryckskillnad på 50 Pa över klimatskalet och då 

uppmättes en läckfaktor på 0,05 l/(sm
2
Atemp). I beräkningarna användes ett antagande om att 

läckaget inte är lika högt i verkligheten då det i vanliga fall inte är 50 Pa övertryck i 

byggnaden. 

4.1.4 Tappvarmvatten 

Genom avläst mätarställning över kallvattenförbrukningen vid Alne församlingshem så kunde 

mängden tappvarmvatten beräknas. Där ett antagande om att 30 % av kallvattenvolymen 

används för tappvarmvatten. Energiförbrukningen för uppvärmning av tappvarmvatten 

beräknades utifrån att tappvarmvatten ska värmas från kallvattnets 5°C till 55°C. 
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4.1.5 Tillskottsvärme 

Den totala fönsterarean mot de olika väderstrecken bestämdes. En solinstrålningsfaktor 

användes samt en spillvärmefaktor för solinstrålningen (20 %). Spillvärmefaktorn beskriver 

hur stor del av den inkomna värmen från solinstrålningen som är tillämpbar i byggnaden. 

Utifrån aktivitetsschemat över byggnadens lokaler (sammanställt av Alne församlingshem) så 

uppskattades snittet av antal personer som befinner sig i byggnaden per timme under en dag. 

Ett snitt beräknades på antal timmar per dag som en aktivitet utgörs i byggnaden. Dessutom 

bestämdes totalt antal timmar under ett år som aktiviteter pågår i byggnaden. En 

spillvärmefaktor på 60 % antogs både för tillskottsvärmen från personer samt för hushållselen 

i byggnaden. 

4.1.6 Elenergiförbrukning 

Inloggning till elbolagen, Bixia och Övik Energi AB, gav tillgång till den totalt köpta 

elenergin och den totala energimängden som sålts från solcellerna. För att veta hur mycket el 

som nyttjas som fastighetsel och verksamhetsel så balanserade elanvändningen utifrån den 

verkliga elenergianvändningen.  

4.1.6.1 Solceller 

Solcellernas energimängd till byggnaden beräknades utifrån den totalt producerade elenergin, 

som avlästes på en mätare vid församlingshemmet, samt totalt såld solel som hämtades från 

elbolagens hemsidor. Såld solel är när byggnadens elenergiförbrukning är lägre än vad 

solcellerna producerar. En procentuell andel över hur mycket som sålts totalt beräknades. På 

elbolagens sida gavs totalt såld solel under ett år. Den producerade solenergin under ett år 

beräknades och det gav en procentuell andel av hur mycket solel byggnaden kan nyttja från 

solceller under ett år. 

4.1.6.2 Verksamhetsel 

Vid en träff med elkonstruktören Raymond Tällberg på WÖ-konsult i Örnsköldsvik gavs ett 

dokument med armaturförteckning med dess effekter och placeringar. Ett schablonvärde över 

drifttiderna för dagsljusreglerad utomhusbelysning användes enligt dokumentet ” Metoder för 

besiktning och beräkning” (2007) av ATON teknikkonsult.  

Effekten på motor- och kupévärmare uppskattades, drifttiden under ett år antogs. Utifrån de 

avlästa effekterna på belysningen och de uppskattade drifttiderna kunde energianvändningen 

beräknas. 

4.1.6.3 Fastighetsel 

Samma drifttider antogs för vägg- och entrébelysningen som för utomhusbelysningen samt ur 

samma armaturförteckning kunde effekterna avläsas. Vid kontroll av byggnadens interna 

elmätare visade det sig att en elvärmekabel för kallvattenservicen in till byggnaden 

förbrukade 800 W även då utomhustemperaturen var 10°C. Drifttiden för elvärmekabel 

uppskattades därför till att vara hög. 

Pumparna i byggnaden kräver olika effekter och har även olika drifttider.  Effekterna avlästes 

på församlingshemmets driftinformation ”Drift och skötsel VS” och ”Drift och skötsel 
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ventilation och styr”, ur dokument med bergvärmepumpens tekniska data och på en märkplåt. 

Drifttiderna över pumparna bestämdes utifrån ett varaktighetsdiagram, avläsning på 

bergvärmepump samt en uppskattning om antal timmar per år som solfångarna är i drift. 

Fläktarnas totala effekt avlästes på en intern elmätare vid församlingshemmet och drifttiderna 

bestämdes utifrån datainsamlingen över FTX-aggregatet. 

Ett schablonvärde över matlagningens elenergiförbrukning hämtades från ”Energianvändning 

i vårdlokaler – Förbättrad statistik för vårdlokaler, STIL 2” (2008) av Statens 

energimyndighet. Ett snittvärde över kyl- och frysskåpens elenergiförbrukning beräknades 

utifrån produktutbud hos en vitvarukedja. 

4.2 Energideklaration - Boverket 
Energideklarationsformuläret på Boverkets hemsida ifylldes utifrån de beräknade värdena i 

Excel-dokumentet. De beräknade värdena var energimängden för uppvärmningsbehovet, den 

kartlagda fastighetselen samt uppvärmningsbehovet för tappvarmvatten. Formuläret skickades 

till Boverkets register över energideklarationer.  

4.3 Lågenergihus 
För att bedöma om huset ska klassas som lågenergihus och i så fall vilket typ av lågenergihus 

byggnaden utgör så undersöktes ett antal byggnadskrav, ett värmeförlusttal – VFT beräknades 

och den uträknade energiprestandan användes. 

För att beräkna VFT så beräknades först de specifika värmeeffektförlusterna. De beräknades 

utifrån det uträknade Um-värdet i Excel-dokumentet, uppmätt omslutningsarea i CAD-

ritningarna och ur datainformation om aggregatet så beräknades ventilationens snittflöde och 

tidskonstant över ventilationens drifttider för ett år. Läckageflödet beräknades med det 

uppmätta läckageflödet vid provtryckning, vindskyddskoefficient samt omslutningsarea där 

golvarean subtraherats.  

VFT beräknades med temperaturdifferensen mellan inomhus och DVUT. 
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4.4 Två olika klimatskal 
Om målet vid byggandet av Alne församlingshem hade varit att uppnå BBR:s krav på 

energiprestanda så hade vägg- och takkonstruktion enligt figur 15 och enligt figur 16 kunnat 

väljas. 

 

 

Figur 15. Genomskärning av klimatskalets väggkonstruktion med fönster. 

 

Figur 16. Sektion över vindbjälklagets takkonstruktion. 

För att jämföra de två olika klimatskalen så användes samma Excel-dokument som vid 

utförandet av energideklarationen. Under fastighetselen ingår även värmekabel för 

kallvattenservicen men med en mer realistisk energiförbrukning. U-värdena för tak och vägg 

ändrades utifrån Excel-dokumentet över Alne församlingshem så att de motsvarade BBR:s 

krav på energiprestandan på 75 kWh/(m
2
år). Energiprestandan för Alne församlingshem 

beräknades till 60 kWh/(m
2
år) i Excel-dokumentet då en värmepump inte är installerad. 



29 

 

Energianvändningen för båda klimatskalen beräknades utifrån respektive energiprestanda och 

den tempererade golvarean. Från Bixias hemsida kunde koldioxidutsläpp avläsas till 313,72 

g/kWh, där den större delen kommer från icke förnybara energikällor, som tillsammans med 

energianvändningen gav klimatskalens koldioxidutsläpp.  

Från Wikells sektionsdata för byggberäkningar gavs väggkonstruktionens materialkostnad, 

tiden för att utföra byggarbetet samt arbetskostnader. I tabell 7 visas U-värdena för tak och 

vägg för de två klimatskalen samt kostnaderna för respektive väggkonstruktion och 

takkonstruktion. I väggkostnaden är arbetskostnad inräknad medan i takkostnaden är det 

endast kostnaden för lösull. Utifrån informationen om kostnader samt tillägg för omkostnader 

så beräknade programmet Wikell ut den totala kostnaden per kvadratmeter.  

Tabell 7. U-värde och kostnad för vägg och tak för de två klimatskalen. 

 Alne Församlingshem BBR 

U-värde Vägg W/(m
2
K) 0,1 0,2 

U-värde Tak W/(m
2
K) 0,08 0,1 

Kostnad Vägg kr/m
2
 2421 1945 

Kostnad Tak kr/m
2
 207 173 

 

Tecnicon tillhandahöll en kalkylmetod där en kalkylränta på 5 % och en energiprisutveckling 

antogs till 4 % per år. Energipriset på Bixias hemsida angavs till 79,3 öre/kWh. 

Kalkylperioden valdes till 50 år eftersom att byggnadsstommen på byggnaden ska klara av 50 

år utan att behöva bytas ut. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt kommer resultatet på uppföljd energiprestanda, undersökning kring benämning 

på byggnaden samt skillnaden mellan de två olika klimatskalen ur ett energi- och 

miljömässigt perspektiv samt investeringskostnaden att presenteras. 

5.1 Energiprestanda  
I bilaga 4 kan vissa av beräkningarna ur Excel-dokumentet ses, och den beräknade 

energiprestandan kan avläsas till 22 kWh/(m
2
Atempår) jämfört med den projekterade 

energiprestandan, som beräknades till 29,1 kWh/(m
2
Atempår). Skillnaden mellan projekterad 

och uppföljd energiprestanda är alltså 7,1 kWh/(m
2
Atempår). Ur energideklarationen, i bilaga 

5, kan energiprestandan, som beräknades i Boverkets energideklarationsformulär avläsas till 

23 kWh/(m
2
Atempår). 

I figur 17 ses byggnadens totala energianvändning, under ett normalår, som har kartlagts för 

uppvärmning av byggnaden, uppvärmning av tappvarmvatten samt fastighetsel. Det visar sig 

att den totala energianvändningen och fastighetselen vid uppföljning är betydligt högre än vid 

projektering. Det går även att notera att uppvärmningen av byggnaden och uppvärmning av 

tappvarmvattnet är något högre vid projekteringsskede än vid uppföljning. 

 

Figur 17. Den projekterade och uppföljda energianvändningen är kartlagd för byggnaden. 
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Elenergin som köpts till byggnaden under tidsperioden april 2014 till mars 2015, visas i figur 

18, uppgick till 21092 kWh och den sålda elenergin från solcellerna 10744 kWh. Byggnadens 

elanvändning visas månadsvis där elenergiförbrukningen under oktober månad kan ses stiga 

jämfört med tidigare månader under året. Det går även att se att producerad solenergi är störst 

under juli månad. Mängden solel som byggnaden nyttjat under aktuellt år beräknades till 5487 

kWh. 

 

 

Figur 18. Månadsvis köpt och såld el under ett år med start april 2014 till mars 2015.  

5.2 Lågenergihus 
Av de undersökta kraven som ställs på ett lågenergihus så uppfyller byggnaden kravet för 

luftläckage eftersom att byggnadens luftläckage är uppmätt till 0,05 l/(sm
2
Atemp) vilket är sex 

gånger tätare än vad kraven i FEBY-12 ställer. Ventilationssystemets drifttider på vardagar är 

07.10-18.05 och på helger 08.10-18.05 vilket betyder att ventilationssystemet är reglerat så att 

den är nattavstängd, vilket var ett krav som blivit uppfyllt. Det genomsnittliga U-värdet för 

fönster och glaspartier i byggnaden är 0,9 W/(m
2
K).  

Kartläggning över effekten på alla elförbrukare, antal, uppskattning av drifttider och beräknad 

energianvändning är uppdelad på fastighetsel och verksamhetsel, visas i tabell 8. Där kan 

energianvändningen för fastighetsel och verksamhetsel avläsas till 10297 kWh/år respektive 

9214 kWh/år. 
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Tabell 8. Kartläggning över fastighet- och verksamhetens energianvändning utifrån antal, effekt och drifttimmar. 

  Antal [st] Effekt [W] Drifttimmar 
[h/år] 

Energianvändning 
[kWh/år] 

Fastighetsel         

Väggfast utebelysning 9 12 4000 432 

Elvärmekabel - 800 8000 6400 

Fläktar 2 150 3906 1172 

VVC-pump 1 4,5 8760 39 

Solfångar-pump  1 51 1708 87 

Värmevatten – pump  1 160 8000 1280 

Frikyla – pump  1 160 540 86 

VB – pump  1 69,5 7260 505 

KB – pump  1 148 2000 296 

Summa:       10297 

     

Verksamhetsel         

Utebelysning 14 14 4000 784 

Belysning - 2500 2500 6250 

Motor- och kupévärmare 2 1500 320 960 

Kylskåp 1  - - 242 

Frysskåp 1  - - 123 

Matlagning -  - - 660 

Skrivare 1  - - 50 

Bärbar dator 1  - - 145 

Summa:       9214 

 

Energiprestandan för byggnaden beräknades till 22 kWh/(m
2
år) och det maximala 

värmeförlusttalet till 18 W/(m
2
Atemp), se bilaga 6. Byggnaden uppfyller kraven för 

värmeförlusttal, energiprestanda och U-värde för fönster och glaspartier för ett minienergihus, 

i klimatzon 2. Däremot klarar byggnaden inte av kravet som ett passivhus ställer på 

värmeförlusttal samt U-värde på fönster och glaspartier i aktuell klimatzon. Eftersom att det 

ställda värmeförlusttalet är lägre än det beräknade. 

5.3 Två olika klimatskal 
I figur 19 visas energianvändningen och koldioxidutsläppen för Alne:s klimatskal och BBR:s 

klimatskal. Klimatskalet BBR uppnår kravet som BBR ställer på energiprestandan som är 75 

kWh/(m
2
år) för lokaler i klimatzon 2. Klimatskalet Alne utgör Alne församlingshems 

klimatskal som uppnår energiprestandan på 60 kWh/(m
2
år) då ingen hänsyn till installation av 

värmepump är tagen. 

Figur 19 visar att en byggnad med klimatskal enligt BBR använder mer energi än vad ett 

klimatskal som Alne församlingshem är uppbyggd med. Koldioxidutsläppet för en byggnad 

med BBR:s klimatskal släpper ut mer koldioxid än vad en byggnad med Alne klimatskal gör. 

Det går även att se att förhållandet mellan energianvändningen och koldioxidutsläppet mellan 
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klimatskalen är densamma. Alltså ett ökat behov av energianvändning ger ett ökat 

koldioxidutsläpp.  

 

Figur 19. Energianvändning och koldioxidutsläpp för de två olika klimatskalen. 

I figur 20 visas investeringskostnaderna för de två klimatskalen. Investeringskostnaden är 

högre för Alne församlingshems klimatskal än för BBR:s.  

 

Figur 20. Investeringskostnad för Alne församlingshems samt BBR:s klimatskal. 

I bilaga 7 kan pay-off tiden för Alne församlingshems klimatskal avläsas till 37,4 år och 

skillnaden på koldioxidutsläpp mellan klimatskalen kan mer exakt avläsas till 2,57 ton per år.    
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6 Diskussion  
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras, dragna slutsatser, felkällor samt förslag på 

vidare undersökningar att presenteras.   

6.1 Energiprestanda 
Resultatet visar att det finns avvikelser mellan projekterad och uppföljd energiprestanda. 

Orsaken till att den beräknade energiprestandan på 22 kWh/(m
2
år) i Excel-dokumentet 

avviker från Boverkets beräknade energiprestanda på 23 kWh/(m
2
år) är att Boverket använder 

sig av Energi-Index vid normalårskorrigering medan Excel-dokumentet använder graddagar. 

Eftersom att det inte fanns graddagar tillgängligt för år 2015 så har de uppskattats. Vilket gör 

korrigeringsfaktorn något uppskattad. 

Anledningen till att fastighetselen kräver mycket mer elenergi än vad som projekterades beror 

på att en elvärmekabel, se tabell 8, för kallvattenservicen har varit felaktigt injusterad. Kabeln 

har förmodligen varit igång nästan hela året och använder uppskattningsvis 5500 kWh/år 

extra el i onödan. Det är jämförbart med mängden solenergi som byggnaden nyttjat under ett 

år.   

Byggnadens uppvärmningsbehov är i stort sett densamma, enligt resultatet, vid projektering 

som vid uppföljningen. Resultatet för uppvärmningen vid uppföljd energianvändning bör vara 

lägre än den projekterade då solfångarna ger 1400 kWh/år då detta inte har tagits hänsyn till i 

beräkningarna. En annan orsak som har betydelse för uppvärmningen är att vid projektering 

så projekterades byggnaden för att klara av det maximala kravet för luftläckning på 0,3 

l/(sm
2
). Vid provtryckning visade det sig att byggnaden var sex gånger tätare än vad kravet 

ställer vilket medför lägre infiltrationsförluster och alltså ett lägre uppvärmningsbehov.  

Det projekterades för en större vattenanvändning än vad mätaren för verklig 

vattenförbrukningen visade. Då det inte fanns något underlag för brukarnas användning av 

lokalerna vid projekteringsskedet så var det svårt att uppskatta mer noggrant. Uppvärmningen 

av tappvarmvattnet är utifrån figur 17 ungefär tre gånger större för projekterad än vid 

uppföljningen och det kan därför påstås att uppvärmningen av tappvarmvattnet och mängden 

kallvatten är överskattad vid projektering. 

Att byggnadens energianvändning enligt figur 17 är betydligt högre för den uppföljda än för 

den projekterade beror framförallt på elvärmekabeln. I stapeln för den totala 

energianvändningen för uppföljningen är inte solcellernas elenergitillskott som byggnaden 

kan nyttja inräknat (bortdraget) eftersom det är svårt att veta, och därför balansera, hur 

mycket av solenergi som gått till uppvärmning av byggnad, uppvärmning av tappvarmvatten 

och fastighetsel då dessa parametrar inte är uppmätt. Den verkliga energianvändningen är 

därför lägre än vad som anges i figur 17. 

I den projekterade energiprestandan är inte tillskottet av solcellsenergi till byggnaden 

inräknad, eftersom det vid projekteringsskedet inte var beslutat att byggnaden skulle 

producera solenergi. För den uppföljda energiprestandan är däremot tillskottsenergi från 

solcellerna inräknad. 
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Anledningen till att solelen sålts som mest under juli månad 2014 beror på att den månaden 

hade den högsta medeltemperaturen under det aktuella året. Oktober månad är den månad då 

energianvändningen ökar mest jämfört med tidigare månader under samma år, orsaken till den 

ökningen är främst att verksamhetens aktiviteter drog igång på riktigt under den månaden. 

6.2 Lågenergihus 
FEBY-12 ställer krav på att förbrukningen av verksamhetsel, fastighetsel samt el för 

uppvärmning mäts var för sig under en månad. Brukaren ska även kunna se sin 

energianvändning för en mer energieffektiv energianvändning. Men eftersom att de interna 

elmätarna varit ur funktion under stora delar av mätperioden så finns det inte data över 

elanvändningen för en månad. Elmätarna fungerar just nu vilket gör att elanvändningen för 

verksamhetsel, fastighetsel och el till uppvärmningen kommer framöver kunna ses. På grund 

av att det varit problem med de interna elmätarna har det i sin tur medfört att det varit 

bekymmer för brukaren att se energianvändningen som det i vanliga fall finns inloggning till 

via internet. Dessa två krav har inte blivit uppfyllda för ett lågenergihus men framöver går det 

att se data för en månad tillbaka. 

Om byggnaden skulle klara av ett ännu hårdare krav, som ett passivhus ställer, skulle 

värmeförlusttalet behöva minskas med 2 W/m
2
. För att uppnå det ställda värmeförlusttalet, för 

ett passivhus, på 16 W/m
2
 får utbytet av ventilationsluften inte få överstiga 196 l/s. 

Byggnadens fönster och glaspartier får inte heller överstiga ett U-värde på 0,8 W/(m
2
K) för att 

byggnaden ska kunna klassas som ett passivhus. Byggnadens energiprestanda på 22 

kWh/(m
2
år) uppfyller däremot kravet som ställs för ett passivhus. 

6.3 Två olika klimatskal 
Enligt resultatet är energianvändningen lägre för Alne:s jämfört med BBR:s klimatskal vilket 

beror på lägre värmeförluster genom klimatskalen. Skillnaden mellan energianvändningen för 

de klimatskalen motsvarar årligt varmvattenbehov för två villor.  

Den lägre energianvändningen för Alne församlingshem medför ett reducerat 

koldioxidutsläpp på 2,57 ton per år, jämfört med BBR:s klimatskal. Koldioxidutsläppet är 

jämförbart med utsläppet som nya Volvo XC90 avger på 1700 mil. 

Klimatskalet på Alne församlingshem beräknas vara lönsam efter 38 år, jämfört med BBR:s 

krav, då en kalkylperiod på 50 år används. I detta fall då Alne församlingshem har en 

installerad värmepump blir dock pay-off tiden betydligt längre. Detta visar då att det inte 

alltid ekonomiskt lönsamt att minska förlusterna genom klimatskalet utan det kan vara 

viktigare att tänka på val av uppvärmningssystem och energipris.  

Uppdraget som Tecnicon fick av Svenska Kyrkan var att byggnaden skulle vara så 

energismart som möjligt. Utifrån det valdes ventilation med roterande värmeväxlare, 

bergvärme samt solfångare. Detta betyder då att om lönsamheten var den betydande faktor vid 

byggandet av församlingshemmet, hade byggnaden kunna byggts med ett sämre klimatskal 

och med värmepump men ändå klarat av de ställda energikraven.  
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6.3.1 Felkällor 

Solfångarnas avgivna värme till byggnaden har vid energiberäkningarna inte tagits med. 

Resultatet för uppvärmningsbehovet i byggnaden ska därför vara något lägre för den 

uppföljda energiprestandan än vad som visas i resultatet.  

Eftersom det inte fanns uppmätt data på förbrukad tappvarmvatten, exakta drifttider på 

komponenterna så har det uppskattats. Tidsperioden är inte från årsskiftet och har därför 

påverkat beräkningarna. Beräkningarna blir utifrån detta inte helt tillförlitliga. 

Jämförelsen mellan Alne församlingshems klimatskal och BBR:s är något missvisande, 

eftersom beräkningarna för Alne takkonstruktion är beräknat med ett genomsnittligt U-värde 

för både ryggåstaket och för vindbjälklaget medan BBR bara är beräknat med ett U-värdet för 

vindbjälklaget.  

6.4 Slutsats 
Det finns en liten skillnad mellan den projekterade och den uppföljda energiprestandan. Men 

om hänsyn tagits till den producerade solelen som byggnaden kunnat nyttja i den projekterade 

energiprestandan så skulle den har blivit lägre. 

Om elvärmekabeln injusteras på så sätt att den bara är i drift då det finns risk för frysning av 

kallvattnet så kan byggnaden uppskattningsvis spara runt 5500 kWh/år i fastighetsel. 

Det går inte att konstatera, utifrån denna rapport, att byggnaden är ett minienergihus även om 

de undersökta kraven pekar på ett minienergihus. För att konstatera vilket lågenergihus 

byggnaden ska klassas för bör resterande krav (innemiljö samt materialkrav) undersökas.  

Om lönsamheten var den centrala faktorn hade Alne församlingshem kunna byggts med 

BBR:s klimatskal samt med värmepump och ändå klarat av energikraven. 

Ur ett långsiktigt perspektiv är Alne församlingshems klimatskal mer lönsamt än om valet 

varit att välja BBR:s. Församlingshemmet bidrar till förnybar energi, ökar varken Sveriges 

energianvändning eller utsläppen av växthusgaser. Detta lågenergihus i kombination med 

liknande hus, bidrar till att Sverige och EU förhoppningsvis klarar sina uppsatta mål till år 

2020. 

6.5 Förslag på vidare undersökning 
Undersöka de resterande kraven för ett minienergihus som denna rapport avgränsade för att 

fastställa om det faktiskt är ett minienergihus eller ej. 

De interna elmätarna är nu i drift vilket medför att samma undersökning skulle kunna 

beräknas om ett år. Eftersom att elmätarna ger mer exakta värden på drifttider och effekter 

skulle resultatet från beräkningarna bli mer tillförlitliga. 

Undersöka om solcellerna är lika effektiva om några år då de troligen blivit något mer 

smutsiga samt mer använda. 
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Beräkning av genomsnittlig värmegenomgångskoefficient

enl BBR 21

1. Fastighet Alne Församlingshem

2. Umkrav Bostäder 0,4 W/m²K

Lokaler 0,6 W/m²K

3. Beräkning

Byggdel Ai (m²) Ui Ai x Ui

Ytterväggar 438,7 0,10 43,9

Golv ytterzon 117,0 0,11 12,9

Fönster 46,2 0,90 41,6

Dörrar 3,9 1,00 3,9

Tak 548,0 0,08 43,8

Golv innerzon 440,0 0,09 39,6

425,0 0,06 25,5

Aom = 1593,8 S:a = 211,2

Beräknad Um = 0,13 W/m²K

Tillägg för köldbryggor = 0,00 W/m²K

Tot beräknad Um = 0,13 W/m²K

4. Kommentar Um < Umkrav Konstruktion uppfyller krav

Um > Umkrav Konstruktion uppfyller inte krav

5. Övrigt
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Beräkning av byggnadens specifika energianvändning

enl BBR 21

1. Fastighet Alne Församlingshem

2. Spec. energianvändning Lokaler med elvärme 75 kWh/m²Atemp, år

    klimatzon 2 Ekrav Lokaler (ej elvärme) 110 kWh/m²Atemp, år

3. Sammanställning av

    beräkning Byggdel kWh/år

Transmission 29270

Infiltration 1332

Ventilation 2653

Fastighetsel 10298

Varmvatten 1300

Tillskottsvärme -6607,6

Summa: 38245

Uppmätt Atemp = 548 m²

(exkl. varmgarage)

Eber (utan VP, utan solceller och solf ångare) Tot beräknad energianvändning = 70 kWh/m²Atemp, år

Eber med VP, med solceller och solf ångare) Tot beräknad energianvändning = 22 kWh/m²Atemp, år

4. Kommentar
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Varmvatten

Kallvattenförbrukning 72 m3/år

Andel varmvatten 30 %

Varmvattenförbrukning 22 m3/år

Varmvattentemperatur 55 ˚C

Energiförbrukning totalt 1277 kwh/år

Vald energiförbrukning 1300 kwh/år

Andel av köpt energi 5 %
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Transmission
höjd 3 m

Utomhustemperatur -21,3 ˚C

Inomhustemperatur 22 ˚C

Marktemperatur 4 ˚C

Övrigt utrymme 15 ˚C

Fönster

Typ av glas U-värde Antal m
2
/glas m

2
P(w)

Söder 0,9 1 3,3 3,3 129

Väster 0,9 1 28 28,0 1091

Norr 0,9 0 0 0,0 0

Öster 0,9 1 14,9 14,9 581

Totalt 46,2 1800

Dörrar U-värde Antal m
2
/dörr m

2
P(w)

Ytterdörr 1 1 3,9 3,9 169

Övrigt 1 1 8,2 8,2 355

Totalt 12,1 524

U-värde Bredd Längd m
2

P(w)

Yttervägg 0,1 1 497 439 1900

U-värde Bredd Längd m
2

P(w)

Yttertak 0,08 1 548 548 1898

U-värde Bredd Längd m
2

P(w)

Golv 0,09 1 440 440 713

innerzon

U-värde Höjd Längd m
2

P(w)

Övrigt 0 0 0 0 0

l/s  m
2

oms/h P(w)

Läckage 0,005 0,02 386

Ψ w/m k Längd

Köldbrygga 0,06 425 1104

Övrigt
Byggnadsdel U-värde Bredd Längd T inne T ute

Golv ytterzon 0,11 1 117 21 -21 541

15 -25 0

12 4 0

12 -25 0

12 -25 0

Totalt 541

Totalt hela huset 8865

1-glas fönster 7 0,76

1+1 glas i bågar 7 0,68

2-glas fönster 7 0,55

3-glas fönster 7 0,4  
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Ventilation

Småhus

System l/s m
2

l/s  P(w)

F och S-system 0,35 420 21823

Värmeåtervinning η % l/s m
2

Tinbläs Tfrånluft

FT och FTX-system 84 0,78 18 19,8 2450

Vald effekt 2450

Energiförbrukning

Benämning Q (l/s) Energikvot tim/dag ˚Ch dagar/vecka veckor/år kwh/år

420 0,109 10,7 130000 7 52 2653

Självdrag 2 0,2

Frånluft 0,24

Från- och tilluft 0,29
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Tillskottsvärme

Verksamhetsel

Hushållsel 7100 kwh/år

Spillvärmefaktor 60 %

Totalt till byggnad 4260 kwh/år

Personvärme

Personvärme Effekt(kw) Antal Tid(tim) Energi

0,1 3 3285 986 kwh/år

Spillvärmefaktor 60 %

Totalt till byggnad 591,6 kwh/år

Solinstrålning
Typ av glas Faktor Antal m

2
/glas kwh/år

Söder 0,68 1 3,3 1043

Väster 0,68 1 28 4455

Norr 0,68 1 0 0

Öster 0,68 1 14,9 3283

Spillvärmefaktor 20 %

Totalt till byggnaden 1756

Totalt 6607,6



X 

 

Total energibalans el
Fastighet: Alne Församlingshem

BOA 0 m²

Beräknad Atemp 0 m²

Uppmätt Atemp 548 m²

Antal personer 3 st

kwh/m
2
år A 

temp

Verksamhetsel 9209 kwh/år 16,8

Fastighetsel 10298 kwh/år 18,8

Elbatteri ventilation 0 kwh/år 0,0

El till värmepump 7004 kwh/år 12,8

Elpatron tillsatsvärme 68 kwh/år 0,1

Total beräknad förbrukning 26579 kwh/år

Köpt elenergi 21092 kwh/år 1 Övik Energi / Bixia

Internt förbrukad solcellenergi 5487 kwh/år 2 Diff total prod-såld elenergi

Totalt förbrukad elenergi 26579 kwh/år 1+2

Såld producerad solcellenergi 10744 kwh/år Övik Energi / Bixia

Differans i beräkning 0 kwh/år avser diff tot förbrukad-beräknad

Kompletterande verksamhetsel

Kylskåp 123 kwh/år

Frys 242 kwh/år

Bastu 0 kwh/år

Torktumlare 0 kwh/år

Fastighetsel

Väggfast utebelysning 432 kwh/år

Elvärmekabel 6400 kwh/år

Pumpar 2294 kwh/år

Fläktar 1172 kwh/år

Verksamhetsel

Utomhusbelysning 784 kwh/år

Motor-kupevärmare 960 kwh/år

Handukstork 0 kwh/år

Övrig uppvärmningsel

Varmvatten 0 kwh/år

Elvärmebatteri 0 kwh/år

Elgolvvärme 0 kwh/år

Elradiator 0 kwh/år
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Hushållsel

Beräkningsgrund

BED 1 3295

CEN- Boverket 4900

Detaljerad uppdelning

Matlagning 660

Tvätt och tork 0

Matförvaring 0

Belysning-statiskt 0

Medeleffekt(w) Antal Driftstimmar

Belysning-beräknat 2500 2500 6250

Vald energiförbrukning 6250

Teveapparater 150 1 1800 0

Skrivare 50 1 1000 50

Datorer 100 1 1000 145

Totalt 7105

Vald energiförbrukning 7100

kwh/m
2
år A Temp 13
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Övrig Elförbrukning

Effekt W Drifttid Energi

100 1230 tim/år 123 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

100 2420 tim/år 242 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

8000 1 tim/vecka 0 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

2000 2 tim/vecka 0 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

80 2 tim/dag 0 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

10 m
2 100 2000 tim/år 0 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

2 st 1500 320 tim/år 960 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

9 st 12 4000 tim/år 432 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

14 st 14 4000 tim/år 784 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

1 m 800 8000 tim/år 6400 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

1 st 1000 100 tim/år 0 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

1 st 500 1000 tim/år 0 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

tim/år 1998 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

148 2000 tim/år 296 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

200 1 tim/dag 0 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

200 2 tim/dag 0 kWh/år

Effekt W Drifttid Energi

300 10,7 tim/dag 1172 kWh/år

Kylskåp

Frys

Bastu

Torktumlare

Elhandukstork

Elgolvvärme

Motor- kupevärmare

Väggfast- och entrebelysning

Utomhusbelysning

Elvärmekabel

Strålningsvärmare

Elradiator

Pumpar

Köldbärarcirkulationspump

Frånluftfläkt badrum

Central frånluftsfläkt

Frånluftsfläkt kök

 



XIII 

 

Bilaga 5. Energideklaration.  
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Bilaga 6. Beräknad värmeförlusttal. 
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Bilaga 7. Kalkylmodell.

Alne Församlingshem För känslighetsanalys tryck + ovan

Nya edkalkyl demoex

Kvantitet Enhet

Mängduppgift                           1 m
2
 Atemp

Kalkylränta 5,0% nominell

Kalkylperiod                                        50 år

Unerhållskostnad prisutveckling per år 4,0% nominell

Energislag El kWh

Energipris rörligt            0,74 kr per kWh

Energiprisutveckling per år 4,0% nominell

<<<Om fler energislag: tryck +

Klimatskal BBR Klimatskal Alne

Investeringskostnad                                 kr 948 804 1 176 567

Underhållskostnad                                  kr per år

<<<Om fler uh-kostnader: tryck +

Energianvändning                        kWh per mängdenhet och år 41 100,0 32 880,0

Energikostnad                              kr per år 30 414 24 331

<<<Om fler energislag: tryck +

Summa nuvärde, investering och underhåll 948 804 1 176 567

Summa nuvärde, energikostnader 1 192 111 953 689

Summa nuvärde, alla kostnader 2 140 915 2 130 256

Differens: 10 659

Besparingskostnad                         kr per kWh 0,71 LÖNSAMT

Energikostnad (mv )                        kr per kWh 0,74

Minskad användning av CO2           ton per år 2,57

Lönsamhetsgränser

Känslighetsanalys

9,0% Internränta

37,4 Pay-off utan ränta

 


