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Sammanfattning
Med den ökande energianvändningen och dess påverkan på miljön har Europeiska Unionen (EU)
utfärdat klimat- och miljömål som är menade att se över länders energieffektiviseringspotential. Dessa
mål fokuserar på flera områden och däribland energianvändningen i byggnader. Syftet med
examensarbetet är att kategorisera och undersöka energieffektiviseringspotentialen hos byggnader
byggda 1945 eller tidigare. Byggnadsbeståndet i fokus är 73 flerbostadshus i Vasastaden, Linköping
och dessa togs fram med hjälp av boverkets databas kring byggnadskaraktäristik GRIPEN. Metoden
bestod av inventering via platsbesök, kategorisering och simulering av typbyggnader. Typbyggnader
baserades på det kategoriserade byggnadsbeståndet. De modellerades och simulerades med hjälp av
IDA indoor climate and energy (IDA ICE). Med resultat kring energianvändningen kan en större
förståelse fås över energieffektiviseringspotentialen.
Kategoriseringsresultatet visade att typiska byggnader i Vasastaden är tegelbyggda, friliggande
byggnader, specifikt 3-våningshus. Typbyggnaderna har en beräknad energianvändning på 102-144
kWh/m2,år och har en energieffektiviseringspotential med som högst 41% och lägst 17% jämfört med
de krav som ställs av Boverkets byggregler (BBR). Byggnadsbeståndet erhöll en energianvändning på
804-3 515 MWh/m2,år.
GRIPEN uppvisade ett flertal felaktigheter jämfört med den insamlade data från platsbesöken vilket
påvisar att mer frekventa uppdateringar i databaser likt GRIPEN är av hög signifikans.
Nyckelord: Platsbesök, byggnadskategorisering, energianvändning, energieffektiviseringspotential,
energiprestanda
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Abstract
With the increased energy usage and its affect on the environment the European Union (EU) has
issued climate and environment goals which will oversee countries energy saving potential. These goals
focus on several areas including the energy usage within buildings. The purpose of this thesis is to
categorize and analyze the energy saving potential for buildings constructed 1945 or earlier. The
building stock in focus consists of 73 apartment buildings in Vasastaden, Linköping. The buildings
were all chosen with Boverket’s database within building characteristics GRIPEN. The method
consisted of stocktaking via location visits, categorizing and performing simulations on the buildings.
The fictive buildings were based on the categorized building stock. They were modelled and simulated
with the help of IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE). With the results of the energy usage a
greater understanding of energy saving potential was obtained.
The result of the categorization displayed that typical buildings in Vasastaden are buildings out of
brick, fully detached (no adjoining walls), specifically with 3 floors. The fictive buildings have an
calculated energy usage of 102-144 kWh/m2,year and have an energy saving potential within ranges of
17-41% compared to the building regulations set by Boverket (BBR). The building stock obtained an
calculated energy usage of 804-3 515 MWh/m2,year.
GRIPEN displayed several inaccuracies compared with the collected data from the location visits
which proves that more frequent updates in databases such as GRIPEN are of high significance.
Keywords: Location visits, building categorization, energy usage, energy saving potential, energy
performance
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1 Inledning
I detta kapitel presenteras arbetet som ska utföras tillsammans med nödvändig och relevant
bakgrund för ämnet. Vidare presenteras syfte och frågeställning.

1.1

Bakgrund

Energianvändning ger upphov till de växthusgaser som påverkar miljön negativt. Den globala
uppvärmningen är en av flera konsekvenser av ökad energianvändning. Ett varmare klimat har en
starkt negativ påverkan på havsnivåer, väder, torka, etc. Den globala energianvändningen var
dubbelt så hög 2017 jämfört med 2016 och koldioxidutsläppen nådde rekordhöga siffror [1]. För
att bekämpa denna negativa miljötrend har Europeiska Unionen (EU) skapat strategin Europa 2020
som värnar om hållbar tillväxt. För Sveriges del har dessa klimat- och energimål varit fastställda
sedan tidigare. Ett av Sveriges nationella mål är att minska växtgasutsläppen med 17 procent innan
2020, jämfört med 2005 [2]. Utöver det ska även energianvändningen minska med 20 procent till
2020, jämfört med 2008 [2].
Energianvändningen i Sverige kan delas in i tre olika kategorier: Industrisektorn, Bostads- och
servicesektorn och Transportsektorn. Enligt energimyndigheten (2018) var Sveriges slutliga
energianvändning 375 TWh där bostads- och servicesektorn stod för 146 TWh under 2016 [3]. I
Sverige står byggnader som uppförts innan 1940 för cirka 15 procent av den totala
energianvändningen i fastighetsbeståndet [4]. Den genomsnittliga specifika energianvändningen för
flerbostadshus byggda innan 1940 ligger på 147,2 kWh/m 2,år och flerbostadshus byggda mellan
1940 och 1960 ligger på 149,1 kWh/m2,år enligt Energimyndigheten [5]. Eftersom historiska
byggnader generellt sett har ineffektiv energianvändning innefattar de stor förbättringspotential vad
gäller energieffektivisering [6].
Med den ökande uppmärksamheten för miljön och de striktare kraven från EU måste en förändring
ske inom energisparsamhet. Sverige bygger ständigt ut sitt bostadsbestånd och enligt Boverkets
bostadsanalys 2015 behövs 75 000 nya bostäder byggas till 2020 [7]. Dessa byggnader måste följa
en ny byggstandard för att uppnå de nya miljökraven. Sverige består även till stor del av byggnader
som inte har tagit del av dessa nya byggstandarder och måste därför renoveras för att kunna uppnå
kraven. Kungliga Socialstyrelsen utförde en rikstäckande bostadsräkning 1945 som redovisar att
orter med mer än 30 000 invånare exklusive storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö,
däribland Linköping, består till större del av flerbostadshus [8]. Med denna mängd av
flerbostadshus från denna tid ligger det i samhällets intresse att utvärdera eventuell potential i
energibesparingar i dessa byggnader. Det ligger i samhällets intresse eftersom minskad
energianvändning resulterar i minskade utsläpp.
Genom kategorisering av byggnader möjliggör detta framtagningen av typbyggnader som
representerar flertalet byggnader. Studier av energiprestanda och energieffektiviseringspotential av
byggnadsbestånd kan sedermera analyseras. Detta tillvägagångssätt har nyttjats av F. Berg [9] och
påvisats bland annat av T. Broström et al [10].
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1.2 Vasastaden, Linköping
Innan 1900-talet var det vanligt för byggnader att bestå av en till tre våningar i Linköping. Det var
inte förrän under sekelskiftet till 1900-talet som byggnader med fem våningar började konstrueras.
[11] Då Vasastaden, som är en central stadsdel i Linköping, började byggas ut under 1900-talet
präglas staden av byggnader med varierande antal våningar. Många av dessa byggnader är
flerbostadshus vilket gör Vasastaden till ett bra studieobjekt.

1.3 Syfte och mål
Detta examensarbete undersöker ett bostadsbestånd i Vasastaden, Linköping, för att kategorisera
och analysera energieffektiviseringspotentialen. Byggnadsbeståndet i fokus är byggnader uppförda
1945 eller tidigare. Genom att hämta och sammanställa bostadskaraktäristik via platsbesök kan en
bedömning över energianvändningen för det aktuella beståndet göras. Därefter kan en analys om
dess potentiella energibesparingar utföras. Det bostadsbestånd som kommer inventeras innehåller
73 flerbostadshus uppförda 1945 eller tidigare i stadsdelen Vasastaden, Linköping. Parametrar som
byggår, våningar, konstruktionsmaterial, orientering, antal fönster etc. kommer inhämtas för att
sedan göra en generalisering där bostäderna delas in i olika kategorier. Av dessa kategorier kommer
representerande typbyggnader framställas varpå energianvändningen undersöks innan analys av
energieffektiviseringspotentialen utförs. Vidare är tanken att den inhämtade data ska jämföras med
vad som finns tillgängligt i databasen GRIPEN för att undersöka eventuella avvikelser i databasen.

1.4 Frågeställningar
För att uppnå syftet ska ett flertal frågeställningar besvaras:
1. Vilka byggnader är typiska för Vasastaden, Linköping?
2. Hur ser energieffektiviseringspotentialen ut för typbyggnader, som representerar en
kategoriserad byggnad i Vasastaden, Linköping, vid sänkning av energianvändningen med
10%, 20%, 30%, 40% och 50%?
3. Hur ser energieffektiviseringspotentialen ut för det undersökta byggnadsbeståndet i
Vasastaden, Linköping vid sänkning av energianvändningen med 10%, 20%, 30%, 40% och
50%?
4. Hur relevant är det att göra platsbesök för att analysera bostadsbeståndets
energianvändning?

1.5 Avgränsningar
Examensarbetet har valts att begränsas till att endast undersöka flerbostadshus i Vasastaden,
Linköping, som är byggda 1945 eller tidigare. Vidare har avgränsningar skett till flerbostadshus med
minst 50% lägenheter vilket betyder att parkeringshus, butikshus, skolbyggnader, sjukhusbyggnader
etc. inte kommer att analyseras. Dessa typer av byggnader kommer även refereras vidare som
’specialenheter’. Vissa bostäder delar även värmekälla, vanligtvis fjärrvärme, med intilliggande
hus/tomt/beteckning och därmed kan en analys av energitillförseln vara svår att identifiera för
respektive hus. Därför har ytterligare en avgränsning skett kring detta problem och dessa byggnader
kommer inte presenteras i analysen. Vidare har ingen hänsyn tagits kring eventuella renoveringar
som inte påverkar storleken på den uppvärmda golvarea (A temp). Vilket innebär renoveringar
inkluderat byte av fönstertyp, påläggsisolering, etc. Samtliga avgränsningar listas nedan i punktform:
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•
•
•
•
•
•

Vasastaden, Linköping
Hus byggda innan 1945
≥50% bostadsändamål
Inga specialenheter
Endast byggnader med uppmätt fjärrvärme
Ingen hänsyn till eventuella renoveringar (som ej påverkat storleken på Atemp).
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2 Teori
I det här kapitlet kommer tidigare forskning inom ämnet tas upp. Utöver det kommer även teori
angående byggnadens energibalans förklaras och de beräkningsformler som krävts för
examensarbetet kommer presenteras.

2.1 Tidigare forskning
Nedan presenteras några utvalda tidigare studier som är relevanta till ämnet kategorisering och
energianalys av bostadsbestånd. Den första punkten är inom ämnet kategorisering, den andra är
inom ämnet kategorisering och framställningen av typbyggnader. Sista punkten tar upp
energiprestandan inom äldre bostadsbestånd.
• Fredrik Berg utförde en iterativ process för att ta fram en ny kategoriseringsmetod utav
bostadsbestånd. Bergs val av bostadsbestånd är Visby, Gotland. Metoden grundar sig i att
analysera bostädernas fysiska utseende för att kunna dela upp dessa i kategorier.
Kategorierna baserades på husens antal våningar och placering (friliggande, mellanliggande
eller gavel). Storleken på beståndet innefattade 1048 byggnader och därför skedde en
standardavvikelse för att hitta atypiska byggnader. Detta gav slutligen 901 byggnader.
Standardavvikelsen baserades på volymen då en analys visade att några få byggnader hade
mycket avvikande volymer. Berg berättar att denna nya metod är en bra metodik för att
hitta typbyggnader men samtidigt är flexibel för olika ingående parametrar. Vidare tas
problematiken med standardavvikelse för mindre bestånd upp där han berättar att
avvikande byggnader kan manuellt tas bort från analysen [9].
• Johan Torgén utförde en kategorisering på Arbogas bostadsbestånd med nybyggnadsår före
1945. 168 byggnader analyserades varav 137 var flervåningshus. Kategoriseringen skedde
utifrån antal våningar, placering förhållande till närliggande byggnader och byggnadens
volym. Typbyggnader togs sedan fram ur dessa kategorier utifrån medelvärden på volym,
Atemp och väggarea exklusive fönster. Vidare analyserades typbyggnadernas fasadmaterial
och år. Detta gav byggnadens konstruktion. Torgén beskriver att nybyggnadsåret kan skilja
sig i de olika registerna och att detta kan bero på att renoveringar kan ha ändrat byggnadens
karaktär. Därför borde fler parametrar analyseras än enbart nybyggnadsåret
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister och Boverkets energideklarationsregister
GRIPEN nyttjades i detta examensarbete [12].
• Rickard Eriksson analyserade energiprestanda hos bostäder uppförda innan 1945 med
Boverkets energideklarationsregister GRIPEN som underlag. Drygt 122 000 bostäder
analyserades med urval som nybyggnadsår, en- och tvåbostadshus eller flerbostadshus,
klimatzon, värmekälla och placering (friliggande, mellanliggande eller gavel). Det visar sig i
undersökningen att spridningen är stor mellan låg- och högförbrukande bostäder sett över
tiden. Detta påvisar en energieffektiviseringspotential hos det äldre bostadsbeståndet.
Minst spridning är över endast nybyggnadsåren och placering vilket betyder att enbart dessa
parametrar är otillräckliga vid en energiprestanda-analys. Störst spridningen syns vid olika
värmekällor där installation av värmepump kan minska energiförbrukningen [13].
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2.2 Byggnadens energibalans
När man talar om en byggnads energibalans är det viktigt att definiera systemgränsen för aktuell
byggnad. Genom att fastställa en systemgräns kan man därefter undersöka de energiflöden som
passerar gränsen. På så sätt kan man ta fram en byggnads energianvändning. Enligt Boverkets
byggregler (BBR) definieras byggnadens energianvändning som ”den energimängd som vid normalt
brukande behöver levereras till byggnaden under ett normalår” [14]. Nedan i Figur 1 presenteras
en illustration över en byggnads energibalans.

Figur 1 - Illustration över en byggnads energibalans, tillskott och förluster. ”Byggnadens energibalans”.

Vad som påverkar en byggnads energibalans är tillförd energi samt bortförd energi. Eftersom
frågan har adresserats ur ett nordeuropeiskt klimat, där komfortkyla inte är vanligt, presenteras inte
den termen under tillförd värme. I tillförd värme ingår två termer:
•

•

Gratisvärme: Summerad värme från människor och elektronik i byggnaden (Intern värme).
Även värme från solinstrålning och varmvattencirkulation ingår i den här termen. Värme
från varmvattencirkulationen uppkommer när byggnader har varmvatten som cirkulerar
konstant i ledningar. Förlusterna varmvattnet ger ifrån sig när de cirkulerar tas upp av
byggnaden och bidrar som värmeenergi [15].
Tillförd värme: Värme från uppvärmningssystem och tappvarmvatten. Den värme som
krävs för att bibehålla önskad inomhustemperatur. Tappvarmvatten är baserad på boendes
rutiner men räknas som tillförd värmeenergi.
5

För bortförd energi påverkar följande termer balansen:
•

•
•

Transmissionsförluster: Energiförluster som sker genom väggar, tak, fönster etc. Dessa
förluster beräknas genom att undersöka arean och värmeövergångskoefficienten för en
bestämd yta.
Infiltrationsförluster: Dessa förluster uppkommer då värme går förlorad genom luftläckage.
Ventilationsförluster: Energi som försvinner med ventilation.

Ekvation 1

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓 + 𝑄𝑔𝑟𝑎𝑡

[W/C]

Transmissionsförlusterna beräknas med Ekvation 4. Där är (U) värmegenomgångskoefficienten
[W/m2K] och (A) är materialets area [m2]. Värmegenomgångskoefficienten (U) baseras på den
totala resistansens (RT) [m2K/W] invers i.e. Ekvation 2. Den totala resistansen är beroende på
resistansen på ytan av samt i ett material och härleds via antalet lager värmegenomgången sker
igenom. RT består av resistansen vid insidans yta (Rinne), vid utsidans yta (Rute) och samtliga materials
inre resistanser (Ri) [m2K/W]. RT härleds med Ekvation 3.
1

Ekvation 2

𝑈=𝑅

[W/m2K]

Ekvation 3

𝑅𝑇 = 𝑅𝑖𝑛𝑛𝑒 + ∑ 𝑅𝑖 + 𝑅𝑢𝑡𝑒

[m2K/W]

Ekvation 4

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = ∑ 𝑈 ∙ 𝐴

[W/C]

𝑇

Infiltrationsförlusterna, även känt som läckageförluster, beräknas genom Ekvation 5. I ekvationen
är (qinf) infiltrationsflödet [l/s], () är luftens densitet som antogs vara 1,2 [kg/m3] och (Cp) är luftens
specifika värmekapacitet [J/kgK].
Ekvation 5

[W/C]

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝑞𝑖𝑛𝑓 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝

Ventilationsförlusterna beräknas med hjälp av Ekvation 6. Där är (qvent) ventilationsflödet [l/s], ()
är luftens densitet [kg/m3] och (Cp) är luftens specifika värmekapacitet [J/kgK]. Om en
värmeväxlare är installerad använder man dess verkningsgrad () för att beräkna
ventilationsförlusterna. Om det däremot inte finns någon värmeväxlare ignoreras den termen i
ekvationen.
Ekvation 6

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = (1 − 𝜂) ∙ 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ 𝜌 ∙ 𝐶𝑝

[W/C]

Ventilations- och infiltrationsförlusterna (Qvent+inf) kan kombineras och beräknas då med Ekvation
7. Där är ACHvent+inf luftombytet via ventilation samt infiltration, (Cp) är luftens specifika
värmekapacitet [J/kgK], () är luftens densitet [kg/m3] och (V) är volymen [m3] på byggnaden.
Talet 3600 är antalet sekunder på en timme.
Ekvation 7

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡+𝑖𝑛𝑓 =

𝐶𝑝 ∙𝜌∙𝐴𝐶𝐻𝑣𝑒𝑛𝑡+𝑖𝑛𝑓 ∙𝑉
3600

[W/C]

För att beräkna luftombytet via ventilation används Ekvation 8. Där är (qvent) ventilationsflödet
[l/s], talet 3600 är antal sekunder på en timme och (V) är volymen på byggnaden [m3].
Ekvation 8

𝐴𝐶𝐻𝑣𝑒𝑛𝑡 =

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙3600
𝑉
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[-]

Ventilationsflödet kan beräknas med Ekvation 9. Följande termer används: Uteluftsflödet ska som
lägst vara 0,35 liter per sekund och kvadratmeter enligt BBR [16], Atemp för byggnaden och specifik
värmekapacitet för luft (Cp) [J/kgK].
Ekvation 9

𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 =

0,35∙𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

[m3/s]

𝐶𝑝

Beräkning av luftombytet via infiltration görs med hjälp av Ekvation 10. I ekvationen är (qinf)
infiltrationsflödet [l/s], 3600 är antalet sekunder på en timme och (V) och byggnadens volym [m3].
Ekvation 10

𝐴𝐶𝐻𝑖𝑛𝑓 =

𝑞𝑖𝑛𝑓 ∙3600

[-]

𝑉

För att beräkna infiltrationsflödet för självdragsventilerade byggnader används Ekvation 11. Där
Aoms är byggnadens omslutande area (icke intilliggande väggar). 0,05, dvs. 5%, är byggnadens
luftläckage (uppmätt vid 50 Pa tryckskillnad). Siffran 1 innebär att infiltrationsförlusterna per
kvadratmeter är 1 liter i sekunden. Cp är luftens specifika värmekapacitet [J/kgK].
Ekvation 11

𝑞𝑖𝑛𝑓 =

0,05∙1∙𝐴𝑜𝑚𝑠

[m3/s]

𝐶𝑝

Den totala tillförda värmen (Evärme) [Wh] som krävs för att upprätthålla komforttemperatur är
beroende på de totala värmeförlusterna och antalet gradtimmar (G t) [ºCh] som visas i Ekvation 12.
Gradtimmar är en summation över samtliga timmar på ett år där utetemperaturen är lägre än
balanstemperaturen. Balanstemperatur är den innetemperatur som den tillförda värmeenergin
måste uppnå och skiljer sig ifrån eftersökt innetemperatur ty gratisvärme. Detta illustreras i Figur
2.
Ekvation 12

𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = (𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 ) ∙ 𝐺𝑡

[Wh]

Figur 2 - Illustration över balanstemperatur och gradtimmar över ett år. Gradtimmar illustreras med grått nätmönster och balanstemperaturen med blå streckad linje. Av Lars Neuman, LRF

2.3 Boverkets byggregler (BBR)
För att beräkna en byggnads energiprestanda beaktas den energi som använts för uppvärmning,
värmeenergi från elektronik och värmeenergi från tappvarmvattnet. Vidare tas den specifika
energibärarens påverkan till hänsyn i form av primärenergifaktorn (PE). I detta fall är energibäraren
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fjärrvärme (fjv). Detta tillvägagångssätt nyttjas av Boverket och energiprestandan kan beräknas med
följande ekvation: [16].
Ekvation 13

(

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑓𝑗𝑣
+𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑓𝑗𝑣 )∙𝑃𝐸𝑓𝑗𝑣
𝐹𝑔𝑒𝑜

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝

[kWh/m2,år]

Där EPpet är energiprestandan uttryckt i primärenergitalet [kWh/m2,år], Euppv,fjv är bostadens energi
för uppvärmning [kWh/år], Etvv,fjv är tappvarmvattnets energipåslag [kWh/år] och PEfjv är
primärenergifaktorn för fjärrvärme som har värdet 1.0. Fgeo är den geografiska justeringsfaktorn som
är 1.0 i Östergötland där bostadsbeståndet är beläget [16].
När energin är beräknad går det att jämföra den med BBR:s krav för att fastställa
energieffektiviseringspotentialen. Dessa krav säger att energiprestandan ska vara 85 kWh/m2,år för
flerbostadshus samt ska byggnadens U-medelvärde vara 0,4 [W/m2K] [16].

2.4 Byggnadsenergisimulering (BES)
Innan nyttjandet av byggnadsenergisimuleringsprogram (BES-program) förlitade ingenjörer,
forskare och arkitekter sig på tillgängliga schablonvärden, extrapoleringar och tumregler [17].
Beräkningar skedde manuellt och brukade ofta resultera i mindre korrekta resultat ty flera
antaganden nyttjades för att simplifiera byggnadsklimatets komplexitet. Större eller mer
komplicerade byggnationer försvårade framtagandet av energibalanser och datorstödda
simuleringar var i behov. BES populariserades under 1970-talet. Under 1990-talet
uppmärksammandes klimathoten vilket gjorde BES till en nödvändighet [17]. Simulering av
byggnader underlättar arbetsgången vid svåra och komplexa beräkningar. Användaren modellerar
med flertalet parametrar för att efterlikna byggnaden i fokus. Simuleringsprogram tar hänsyn till
100-tals variabler för att uppnå sina simuleringsresultat. Programmen tar hänsyn till termiska zoner,
termiska förluster och tillskott, gratisenergi från solinstrålning och boende för att nämna några
faktorer. Alla dessa faktorer har påverkan till värmebalansen som beskriver byggnadens klimatskal.
Byggnadssimuleringsprogram används i stor utsträckning i både forskning och byggföretag. Ett väl
etablerat simuleringsprogram är IDA ICE som används av företag som PEAB, NCC, RAMBOLL,
ÅF m.fl. och universitet som RWTH Aachen universitet samt Aalto universitet [18].

2.5 GRIPEN
GRIPEN är ett energideklarationsregister som visar energianvändningen för hundratusentals
byggnader i Sverige. Utöver det visar GRIPEN även andra relevanta parametrar såsom byggnadsår,
Atemp, uppvärmningskälla etc. Atemp är en beteckning på den yta i en byggnad som värms upp till
mer än 10C [14]. En energideklaration måste förnyas vart 10:e år [14]. Energideklarationen görs
av en certifierad energiexpert som sedan för in energidata i GRIPEN.
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3 Metodologi
Metodologin består av två övergripande steg för att uppnå examensarbetets syfte. Erhållande av
representativa typbyggnader delas in i tre metoder; inventering via platsbesök, kategorisering av
byggnadsbestånd och slutligen framtagning av typbyggnader. Energiprestanda och
energieffektiviseringspotential beskriver andra steget i examensarbetet och innehåller två metoder; att ta
fram nuvarande energiprestanda och effektiviseringspotential. I Figur 3 illustreras benämnd
metodologi och de övergripande stegen.

Figur 3 - Examensarbetets metodologi.

3.1 Inventeringsmetod via platsbesök
Inventering eller kartläggning av byggnaders karaktäristik via platsbesök är en vedertagen metod
vid analyser på färre byggnader. Inventeringen har sin grund i observationer och noteringar som
utförs vid platsbesöken. Metoden används ofta i framtagningen av en byggnads energianvändning
eller energiprestanda. Detta sker framförallt av energiexperter som utför energideklarationer på
nyligen byggda eller renoverade byggnader [19]. Denna metod kommer i detta examensarbete
implementeras på ett större bestånd vilket inte är en lika etablerad tillämpning.

3.2 Kategoriseringsmetod
Metoden att kategorisera byggnader är ett tillvägagångssätt för att underlätta framtagningen av
typbyggnader. Genom att sortera byggnader efter relevanta parametrar kan typbyggnader, baserat
på varje kategoris medelvärden, representera en större del av byggnadsbeståndet. Detta möjliggör
studie av energiprestandan av ett större byggnadsbestånd. En standardavvikelse kan kompletteras
i denna metod för att finna eventuella avvikande byggnader. Detta medför ett resultat som enklare
kan analyseras kategori för kategori. Metoden är en iterativ process som kan underlätta analysen av
felaktigheter i kategorierna t.ex. saknad av karaktäristik.
Kategoriseringen sker på antalet våningar och placering (friliggande, gavel eller mellanliggande).
Standardavvikelsen kan tillämpas på den uppvärmda boendearean alternativt byggnadsvolymen.
Detta angreppsätt förekommer i flera arbeten däribland ett av F. Berg [9] och ett av J. Torgén [12].
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3.3 Framtagning av typbyggnader
Efter en kategorisering av byggnadsbeståndet kan en framtagning av typbyggnader ske.
Typbyggnaderna grundas i trender som förekommer i respektive kategori och baseras på
medelvärden för flertalet parametrar och karaktäristik inkluderat A temp, volym, fasadarea,
byggnadshöjd, fönsterandel, etc. Vid avsaknad av karaktäristik kan en insamling av parametrar
kompletteras med en litteraturanalys kring byggnadskonstruktion för perioden 1945 och bakåt för
att finna byggnadsstandarder för fokuserad tidsperiod.

3.4 Modellering och BES i IDA Indoor Climate and Energy (ICE)
IDA ICE är ett simuleringsprogram som används för att simulera och analysera en byggnads
klimatskal. Programmet är utgivet av EQUA Simulations AB. I programmet kan byggnader
modelleras för att sedan utföra flera simuleringar och undersöka dess energianvändning.
Programmet kan modellera en detaljerad byggnad utifrån flertalet parametrar och tar hänsyn till
flera faktorer samtidigt för att kunna resultera i så korrekt simulerad energianvändning som möjligt.
Dessa faktorer är byggnadens geografiska placering, fysikaliska egenskaper, materialdata,
orientering, värmekällor, termiska bryggor, infiltration etc. IDA ICE använder sig av inbyggda
klimatdata från ASHRAE IWEC2 som innehåller klimatfiler från 3012 olika platser i världen [20].

3.5 Energieffektiviseringspotential
Effektiviseringspotential uttrycker den kapacitet en byggnad erhåller att undergå förbättring. Ju
större potential desto mer kan en byggnad energieffektiviseras. Med den erhållna energiprestandan
kan en analys ske över hur stor energieffektiviseringspotential en byggnad har innan den uppnår
önskad energiprestanda efter renovering.
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4 Erhållande av representativa typbyggnader
Detta kapitel går igenom det tillvägagångssätt som nyttjades vid framtagningen av typbyggnader
samt hur tillvägagångssättet implementerades för att kunna analysera energianvändningen.

4.1 Tillvägagångssätt
Varje steg vid framtagningen av typbyggnaderna presenteras i kommande delkapitel. Detta
inkluderar inventering, kategorisering och framställandet av typbyggnaderna. Figur 4 ger en
illustration av det första delmomentet av examensarbetet.

Figur 4 - Illustration över tillvägagångssättet nyttjat i examensarbetets första delmoment.

4.1.1

Inventering

Inventeringen i detta examensarbete grundar sig i kartläggningen av utvändig karakteristik hos
byggnadsbeståndet i fokus. Detta skedde via platsbesök vid respektive byggnad. En inventering via
platsbesök innebär att en mer korrekt och framförallt uppdaterad datainsamling framställs.
Platsbesöken skedde i Vasastaden i Linköping.
Följande parametrar antogs vara möjliga samt relevanta att undersöka under platsbesöken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antal våningar; inkluderat vindsvåning alt. källarvåning
Placering; fri-, mellanliggande eller gavel
Orientering; i vilket väderstreck är framsida/ytterportsida riktad
Taktyp; brutet, lutande eller plant
Byggnadskonstruktion; tegel, trä, betong etc.
Antal balkongdörrar
Antal fönster; fasad-, vinds-, källar-, butiks- eller specialfönster
Fönstertyp; 2- eller 3-glas
Fasadhöjd

Antalet våningar, fönster och balkongdörrar bestämdes genom att beräkna parametrarna manuellt.
Fönstrens såväl som fönsterramens area uppmättes och beräknades separat samt multiplicerades
med antalet beräknade fönster för att ge en fullständig andel på fasaden. Placering, taktyp,
takkonstruktion och fönstertyp bedömdes under platsbesöken. Orienteringen observerades,
fasadhöjden uppmätes med distanslasermätare av märket BOSCH DLE 50 och
byggnadskonstruktionen undersöktes på plats.
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Fasadens bredd och djup beräknades till större del med verktyget CADMAPPER och SketchUp.
CADMAPPER använder källor som OpenStreetMap och NASA för att ge underlag till sina kartor
och har hög precision. SketchUp användes för att kunna analysera kartorna med dess mätverktyg.
Sista delen av bostadsbeståndet, mestadels gavelplacerade och mellanliggande byggnader som
CADMAPPER inte hade byggnadsgränser för, analyserades med karttjänsten hitta.se som har en
felmarginal på cirka 15%. Denna felmarginal undersöktes på mätbara byggnader i CADMAPPER
och jämfördes med hitta.se:s databas.
För att kunna utföra energiberäkningar och energisimuleringar på typbyggnaderna krävs även
information om byggnadernas inre. Då platsbesöken endast resulterade i utvändiga observationer
har inventeringen kompletterats med en litteraturanalys. Byggnadernas inre karaktäristik (väggar,
isolering etc.) har baserats på information från boken Så byggdes husen 1880-2000 av C. Björk et al.
Boken behandlar Sveriges byggnadshistoria beträffande representativa flerbostadshus under olika
tidsperioder de senaste 120 åren med tydliga beskrivningar, illustrerade bilder och foton.

4.1.2

Kategorisering

Kategoriseringen delades in i tre steg som går att se i Figur 4.
1. Antal våningar: Första steget var att dela in bostadsbeståndet i antal våningar. I den här
indelningen anses en vindsvåning/källarvåning avsedd som boyta vara en våning medan en
vind/källare som inte är tänkt att vara en boyta är exkluderad.
2. Placering: De våningssorterade byggnaderna delas in i respektive placering. Detta
resulterar i tre huvudgrupper med subgrupper baserat på våningar vilket ger en överblick
över hur beståndet i Vasastaden ser ut.
3. Standardavvikelse: Varje kategori har varierande storlek vilket påverkar medelvärdet. Då
en typbyggnad ska tas fram för varje kategori ökar säkerheten om de byggnader som avviker
från medelvärdet tas bort. Med MATLAB beräknades en standardavvikelse för varje
kategori baserad på byggnadernas volym där de som hamnade utanför intervallet filtrerades
bort ur urvalet. Det beslutades att titta på de byggnader som ligger +/- två
standardavvikelser av medelvärdet för att exkludera de som hamnar utanför, även känt som
2 sigma. Det innebär att 4,6 % av byggnaderna försvinner ur kategoriseringen. Se Figur 5.

Standardavvikelse av M. W. Toews. licensieras enligt CC BY-SA

Figur 5 - Graf som visar hur stor mängd av något som ingår i en eller flera standardavvikelser
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4.1.3

Framtagning av typbyggnader

De kategoriserade byggnaderna bildar typbyggnader. Varje kategori ska representeras av en
typbyggnad och därför baseras respektive typbyggnad på respektive kategoris medelvärden. Dessa
medelvärden inkluderar Atemp, volym, fönsterarea, fönsterramsarea, fasadhöjd, antal fönster och
antal balkongdörrar.

4.2 Implementering
I detta avsnitt presenteras implementeringen av det beskrivna tillvägagångssättet samt vad detta
resulterade i.

4.2.1

Inventering och kartläggning

Byggnadsbeståndet bestod av 73 byggnader med byggnadsår 1945 eller tidigare. Byggnaderna i
fokus erhöll konstruktionstrenden med tegel, utanpåliggande puts och brutet tak. Fönsterandelen
var approximativt 15% av fasadarean. Kall källare var regelbunden till hela beståndet och kall vind
var ofta förekommande. Bebolig vindsvåning var mest återkommande hos gavelpositionerade
byggnader med en procentsats på 85%. Flertalet byggnader hade 2-glasfönster med
tilläggsfönsterruta. Få byggnader hade genomgått renoveringar av fönster till 3-glas med gas.
73 byggnader analyserades och under platsbesöken noterades avvikelser på vissa byggnader. Dessa
avvikelser var:
•
•
•
•

Totalrenoveringar – annorlunda energibalans
Utbyggnationer – nya placeringar och volymer
Ombyggnationer – nya volymer
Fel placering – annorlunda transmissions- och infiltrationsförluster.

När stora ändringar i form av dessa görs påverkas byggnadens energianvändning vilket är något
som borde noteras direkt för att undvika felaktiga data. Dessutom bestod ett par byggnader av olika
antal våningar (samma byggnad – olika antal våningar) vilket utgjorde ett problem för
kategoriseringen som ska göras. Dessa byggnationer och dylikt går att notera i Figur 6. De här
avvikelserna resulterade i att tre byggnader exkluderades innan kategoriseringen vilket medförde att
70 stycken byggnader återstod att kategorisera. Vidare förekom det två fall där byggnaderna bestod
av sex våningar. Detta ansågs vara för få för att skapa en typbyggnad på och exkluderas därför från
kategoriseringen.

Figur 6 - Tre olika byggnader som alla exkluderas innan påbörjad kategorisering. Bilder tagna av Billy Kraft och
Johannes Wahlgren.
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Den inre takhöjden var något som inte gick att mäta under platsbesöken. Fasadhöjden mättes
utifrån och i de fall där byggnader hade en vindsvåning avsedd för boende beslutades det att utgå
från Boverkets allmänna siffror som säger att höjden av en vindsvåning är 2,40 meter hög [21].

4.2.2

Kategorisering och standardavvikelse

Den kategori med flest antal byggnader är 3 våningar som utgör 41 % av byggnaderna. Totalt 68
byggnader har kategoriserats. Nedan i Tabell 1 visas kategoriseringen baserat på antalet våningar.
Tabell 1 - Kategorisering baserad på antalet våningar
Byggnader [st]

3 våningar (41 %)
28

4 våningar (24 %)
16

5 våningar (35 %)
24

Nästa indelning för bostadsbeståndet var byggnadernas placering: friliggande, mellanliggande eller
gavel. Byggnaderna delas in i nio olika grupper (tre huvudgrupper med tre undergrupper) som går
att se i Tabell 2. För friliggande byggnader innebär det att nästan hälften (45,5 %) av byggnaderna
hamnar inom den kategorin med 3 våningar som majoritet, medan mellanliggande byggnader är
färre med endast 17 stycken byggnader (25 %). Totalt 68 byggnader har kategoriserats.
Tabell 2 - Kategorisering med hänsyn till både placering och våningar
Placering
Friliggande (45,5 %)
Våningar [st]
3
4
5
Byggnader [st] 17
6
8

Gavel (29,5 %)
3
4
5
4
4
12

Mellanliggande (25 %)
3
4
5
7
6
4

I Tabell 3 visas varje kategori och det representerade medelvärdet på byggnadernas volym samt
volymintervall. Tabell 4 visar hur de värdena ser ut efter en standardavvikelse har gjorts på
bostadsbeståndet.
Tabell 3 - Beräknat medelvärde för byggnadernas volym samt volymintervall innan exkludering. Volymintervallet
visar kategorins minsta respektive största byggnad.
Totalt 68 byggnader
Placering
Friliggande
Våningar [st]
3
4
Volyminterval 1489- 4032l [m3]
9136
10208
Medelvärde
3049
6051
volym [m3]

5
565213327

Gavel
3
28915656

4
66249745

7078

4460

8306

14

5
470512026

Mellanliggande
3
4
2677- 30429220
8240

5
43036668

8363

4826

5939

5153

Tabell 4 - Beräknat medelvärde för byggnaders volym samt volymintervall efter exkludering av 3 byggnader.
Volymintervallet visar kategorins minsta respektive största byggnad. De gråa områdena visar vilka kategorier som
påverkats efter byggnader exkluderats.
Totalt 65 byggnader
Placering
Friliggande
Gavel
Våningar [st]
3
4
5
3
Volymintervall 1489- 4032- 5652- 2891[m3]
3367
10208 6582
5656
Medelvärde
2668
6051
6186
4460
volym [m3]
Inkluderad volym efter standardavvikelse: 89 %

4
66249745

5
470512026

Mellanliggande
3
4
2677- 30425182
8240

8306

8363

4094

5153

5
43036668
5939

Figur 7 nedan visar hur antalet standardavvikelser påverkar bostadsbeståndet. Det här
examensarbetet nyttjade två standardavvikelser (2-sigma) för att exkludera avvikande byggnader.

Antal byggnader innan och efter
standardavvikelse
20

Antal

15
10
5

0
F1

F2

F3
Före

G1

G2

3-sigma

2-sigma

G3

M1

M2

M3

1-sigma

Figur 7 - Diagram som visar hur antalet standardavvikelser påverkar bostadsbeståndet

4.2.3

Typbyggnader

Med de resterande 65 byggnaderna ska fiktiva typbyggnader framställas ur de kategorier som anses
ha tillräckligt många byggnader. Att göra en typbyggnad på en kategori med endast 4 byggnader
anses vara otillräckligt och kan riskera ge en missvisande bild av hur byggnaderna inom den
kategorin bör se ut. Dessa typbyggnader ska representera alla byggnader inom samma kategori.
Genom att beräkna medelvärdet för relevanta parametrar kan en typbyggnad modelleras som
energiberäkningar därefter kan utföras på.
De tre första typbyggnaderna är friliggande flerbostadshus. Konstruktionsmaterialet är tegel för alla
tre typbyggnader och de har alla brutet tak. Fönster och balkongdörrar består av 2-glasfönster.
Friliggande flerbostadshus är 29 stycken och står för 44,6 % av de byggnader som kategoriserats i
Vasastaden. Av dessa 29 stycken byggnader är 3-våningshus vanligast och utgör 55,2 % av de
friliggande byggnaderna. Nedan visas Tabell 5 med beräknade medelvärden för tre friliggande
typbyggnader och därefter presenterar Tabell 6 vilka byggnadselement som byggnaderna består av.
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Tabell 5 - Tabell med beräknade medelvärden för typbyggnader F1-F3.

Volym exkl. källare [m3]

Typbyggnad F1
3-våning (55,2 %)
2668

Typbyggnad F2
4-våning (20,7 %)
6051

Typbyggnad F3
5-våning (24,1 %)
6186

A-temp [m2]

814

1896

1899

Golvarea [m2]

271

474

380

Höjd exkl. tak [m]

8,9

11,7

15,6

Fasadarea inkl. fönster [m2] 667

1362

1313

Fönsterandel (glas) [%]

7,22

7,6

9,2

Fönsterramandel [%]

4,21

4,3

5,1

Antal fönster [st]

46

93

109

Antal balkongdörrar [st]

8

16

22

Byggnadsår

1942

1942

1944

Orientering

Ö/V

Ö/V

N/S

De friliggande byggnaderna var alla uppförda tidigt under 1940-talet. De passar in på beskrivningen
av lamellhus (tegel), som var en typ av flerbostadsbyggnad som började byggas under slutet av 1930talet. Vanligt för dessa byggnader var följande:
Tabell 6 - Material som använts för att bygga upp typbyggnaderna F1-F3 (lamellhus av tegel) [22].
Tak
Vindsgolv
[mm] [mm]

Våningsgolv Bottenbjälklag Yttervägg Källarvägg
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Insida/Övre









Utsida/Nedre

Trä
17

Betong
(lätt) 50

Trä 38,1

Luft
25

Isolering
Isolering
(koksaska) (koksaska)
130
101,6

U-värde

-

Lager

Trä 38,1

Gips 10

Gips 10

Isolering
(koksaska)
101,6

Träull 50

Träull 35

Betong 160

Betong 160

Tegel 250

Betong
250

puts 10

Puts 10

Puts 10

Puts 20

Puts 20

0,24

0,30

0,30

0,80

1,25

Tegel Betong
25
160

G3 (5-våningshus, gavel) var den enda typbyggnaden som skapades för gavelplacerade
flerbostadshus. Det kategoriserades för få 3- respektive 4-våningsbyggnader för gavelplacerade
flerbostadshus för att framställa typbyggnader ur de kategorierna. Konstruktionsmaterialet är tegel
och brutet tak. Fönster och balkongdörrar består av 2-glasfönster. Typbyggnad G3 är baserad på
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12 besökta byggnader i Vasastaden och utgör 60 % av de gavelliggande byggnaderna. Tabell 7 visar
de beräknade medelvärdena typbyggnad G3 är baserad på och Tabell 8 förklarar vilka material G3
är byggd av.
Tabell 7 - Tabell med beräknade medelvärden för typbyggnad G3

Volym exkl. källare [m3]

Typbyggnad G3
5-våning (60 %)
8363

A-temp [m2]

2525

Golvarea [m2]

505

Höjd exkl. tak [m]

14

Fasadarea inkl. fönster [m2] 1610
Fönsterandel (glas) [%]

7,2

Fönsterramandel [%]

4,9

Antal fönster [st]

106

Antal balkongdörrar [st]

13

Byggnadsår

1929

Orientering

Ö/V

Den gavelplacerade typbyggnaden passar in på de flerbostadshus som byggdes i slutet av 1920-talet
(tegelhus, klassicism). Karaktäristiken för den här typen av byggnad är följande:
Tabell 8 - Material som använts för att bygga upp typbyggnad G3 (tegelhus, klassicism) [22].
Tak
Vindsgolv
[mm] [mm]

Våningsgolv Bottenbjälklag Yttervägg Källarvägg
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Insida/Övre











Utsida/Nedre

Trä
17

Tegel 75

Trä 38,1

Trä 38,1

Puts 10

Luft
25

Trä 38,1

Isolering
(koksaska)
220

Isolering
(koksaska)
110

Tegel 450 Tegel 450

Betong 110

Puts 30

Puts 30

U-värde

-

1,00

1,00

Lager

Isolering
Tegel
(koksaska) Trä 15
25
220
Trä 15

Puts 10

Puts 10

0,15

0,28

Puts 10

Puts 10
0,15
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Avslutningsvis är de sista två typbyggnaderna mellanliggande flerbostadshus. Det beslutades att
inte skapa en typbyggnad för mellanliggande 5-våningshus. Med endast 4 av de 16 mellanliggande
bostadshusen ingick det för få byggnader inom denna kategori. Av de 65 kategoriserade
byggnaderna är 16 stycken mellanliggande flerbostadshus (24,6 %). Den här typen av byggnad är
således minst vanlig i Vasastaden. Dessa byggnader är byggda av tegel och deras tak är brutet.
Fönster och balkongdörrar består av 2-glasfönster. I Tabell 9 presenteras resultat för typbyggnader
M1 & M2.
Tabell 9 - Tabell med beräknade medelvärden för typbyggnader M1 och M2.

Volym exkl. källare [m3]

Typbyggnad M1
3-våning (37,5 %)
4094

Typbyggnad M2
4-våning (37,5 %)
5153

A-temp [m2]

1176

1756

Golvarea [m2]

392

439

Höjd exkl. tak [m]

10,5

11,7

Fasadarea inkl. fönster [m2] 633

800

Fönsterandel (glas) [%]

8,4

11,4

Fönsterramandel [%]

5,2

7,8

Antal fönster [st]

57

74

Antal balkongdörrar [st]

9

9

Byggnadsår

1939

1932

Orientering

Ö/V

N/S

De mellanliggande byggnaderna M1 och M2 passar in på byggnader som uppfördes under 1930talet. 3-våningsbyggnaderna (M1) under sent 1930-tal (smalhus av tegel) medan 4-våningsbyggnaderna
(M2) passar in på den typ av byggnad som uppfördes under början av 1930-talet (tjockhus av tegel).
Tabell 10 och Tabell 11 visar vad som är vanligt för dessa typer av byggnader:
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Tabell 10 - Material som använts för att bygga upp typbyggnad M1 (smalhus av tegel) [22].
Tak
Vindsgolv
[mm] [mm]

Våningsgolv Bottenbjälklag Yttervägg Källarvägg
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Insida/Övre











Utsida/Nedre

Trä
15

Tegel 75

Trä 15

Trä 15

Puts 10

Luft
25,4

Trä 25,4

Isolering
(koksaska)
220

Isolering
(koksaska)
150

Tegel 375

Betong 100

Puts 10

U-värde

-

0,22

1,19

Lager

Isolering
Tegel
(koksaska) Trä 15
25
220
Trä 15

Betong
400

Puts 10

Puts 10
0,15

0,15

2,47

Tabell 11 - Material som använts för att bygga upp typbyggnad M2 (tjockhus av tegel) [22].
Tak
Vindsgolv
[mm] [mm]

Våningsgolv Bottenbjälklag Yttervägg Källarvägg
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Insida/Övre











Utsida/Nedre

Trä
25,4

Tegel 75

Trä 38,1

Trä 38,1

Puts 10

Luft
25

Trä 25,4

Isolering
(koksaska)
200

Isolering
(koksaska)
177,8

Tegel 250 Tegel 250

Betong 100

Puts 10

Puts 10

U-värde

-

0,18

1,60

1,60

Lager

Isolering
Tegel
(koksaska) Trä 15
20
228,6
Trä 15

Puts 10

Puts 10

Puts 10
0,14

0,16
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5 Energiprestanda och energieffektiviseringspotential
I följande kapitel kommer modellerandet av typbyggnader samt simuleringar presenteras. Det
innefattar hur typbyggnaderna modellerades med simuleringsmjukvaran IDA ICE och hur deras
energiprestanda ser ut. En analys av energieffektiviseringspotential kommer även benämnas i slutet
av kapitlet.

5.1 Modellering och simulering
Figur 8 visar de två sista stegen i metodiken som är att ta fram och analysera energiprestandan. För
att nå detta resultat modellerades och simulerades typbyggnaderna i IDA ICE.

Figur 8 - Illustration över tillvägagångssättet i examensarbetets senare del.

5.1.1

Modellering av typbyggnader

IDA ICE 4.8 nyttjades för att modellera typbyggnaderna. Varje typbyggnad modellerades utifrån
de beräknade måtten för respektive typbyggnad som visas i kapitel 4.2.3.
För att ge byggnadens sina fysikaliska egenskaper analyserades byggnadsstandarden för varje epok.
Denna analys gav resultatet som kan betraktas i kapitel 4.2.3. Resultatet gav golv och väggars
konstruktion lager för lager vilket var nödvändigt för att kunna göra en verklighetsenlig simulering.
Varje typbyggnad konstruerades våning för våning. Byggnadskalet utgjorde byggnadens yttre
måttsättning och begränsade inre volymen beroende på väggars och golvs tjocklek. Denna
begränsning grundades i att den tidigare beräknade volymen är baserad på byggnadens yttermått.
Taket konstruerades med brytning och en lutning på 30 grader. Alla typbyggnader inkluderade en
kall källare och vind. Varje typbyggnad modellerades med en våningshöjd på 2,4 meter exkluderat
tjockleken på våningsbjälklaget, vindsbjälklaget och bottenplansbjälklaget.
Fönsterna modellerades enligt de insamlade parametrarna under platsbesöken och placerades enligt
ett övertygande mönster på byggnaden. På samma sätt modellerades och placerades balkongdörrar.
Vidare har 2-glasfönsternas och balkongdörrarnas U-värden antagits till 2,9 respektive 2,6 W/m2K.
[23]
Den modellerade byggnaden simulerades sedan över ett år (2018). Platsens som angavs var
Malmslätt där en väderstation är belägen. Malmslätt ligger några få kilometer från den analyserade
platsen Vasastaden. Nedan presenteras en modellerad typbyggnaderna i Figur 9.
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Figur 9 - Modellerad typbyggnad. Bilderna visar typbyggnad G3 från olika vinklar. Den vita sidan av byggnaden
som går att se på bilden till vänster ska simulera en intilliggande byggnad vilket innebär att temperaturen på den
väggen antas vara 21C konstant.

5.1.2

Antaganden och avgränsningar vid simulering

Följande antaganden gjordes under modelleringen och simuleringen:
•
•

Ingen komfortkyla betraktades ty ej vanligt i nordeuropeiska länder
Våningarna har inga planritningar, hisschakt eller trapphus

Antaganden som kvantifierats och nyttjats i modellering och simulering summeras i Tabell 12 nedan.
Tabell 12 - Data som antagits för att kunna köra simuleringar i IDA ICE
Indata i IDA ICE
Gratisvärme från elektronik [23]
Gratisvärme från personer [16]
Tappvarmvatten [23]
Varmvattencirkulation (VVC) [15]

30 kWh/m2,år
80 W per person, 14 timmar om dygnet
25 kWh/m2,år
10,5 kWh/m2,år

Vad gäller gratisvärmen för elektronik går 70% av den värmen till uppvärmning av hushållet.
Antalet personer i varje byggnad baserades på antagandet där energitillskottet från personer är 8760
Wh/m2,år för flerbostadshus. Vidare antogs den innetemperaturen vara 21ºC och
årsmedeltemperaturen för Linköping vara 7ºC.

5.2 Typbyggnadernas nuvarande energiprestanda
I Tabell 13 presenteras typbyggnadernas årliga energiprestanda. När man jämför typbyggnadernas
energianvändning med medelvärdet för historiska byggnaders energianvändning (147,2 kWh/m2)
kan man notera att de byggnaderna med intilliggande byggnader har betydligt lägre
energianvändning. Vidare går det att se att U-värdet för alla typbyggnader är mycket högre än de
krav som ställs av BBR (85 kWh/m2 samt 0,4 W/m2K). Eftersom geografiska justeringstalet är 1,0
för Östergötland och primärenergitalet för fjärrvärme är 1,0 är primärenergitalet identiskt med den
totala energianvändningen.
Tabell 13 - Typbyggnadernas energiprestanda.
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Typbyggnad

F1

F2

F3

G3

M1

M2

Tappvarmvatten [kWh/år]

26 740

59 039

57 162

75 979

38 900

54 738

Uppvärmning [kWh/år]

90 709

181 638

168 701

216 527

94 740

123 861

Atemp [m2]
Energianvändning
[kWh/m2,år]
U-medelvärde [W/m2K]

814

1 896

1 899

2 525

1 176

1 756

144

127

119

116

114

102

1,2

1,1

1,2

1,3

1,5

1,4

I Tabell 14 visas den totala energianvändningen för alla byggnader inom varje kategori. Det är
tydligt att gavelplacerade 5-våningsbyggnader utgör den största energianvändningen i Vasastaden.
F1 är kategorin med flest antal byggnader men de gavelplacerade 5-våningsbyggnaderna är mycket
större till volymen vilket resulterar i en högre energianvändning.
Tabell 14 - Total energianvändning för samtliga byggnader i respektive kategori baserat på respektive typbyggnad.
Friliggande 3 Friliggande 4 Friliggande 5 Gavel
våningar
våningar
våningar
5 våningar

Mellanliggande
3 våningar

Mellanliggande
4 våningar

Antal
byggnader [st]

16

6

7

12

6

6

Total
energianvändni
ng [MWh/år]

1 876

1 445

1 582

3 515

804

1 075

Nedan presenteras Figur 10, Figur 11 & Figur 12 som visar värmebalanser för tre utvalda
typbyggnader. Resterande värmebalanser visas under bilagor.
I figurerna kan det noteras att under sommarmånaderna används knappt någon uppvärmning och
istället räcker det med värmen från varmvattencirkulationen, solinstrålningen och värmen från
elektronik samt personer som är konstant under året. Uppvärmningen under vinterhalvåret är
istället omfattande och ligger på omkring 20 000 kWh/månad för F1 och M1 och drygt 50 000
kWh/månad för G3 under de kallaste månaderna. Resterande typbyggnader har liknande mönster
på resultaten utan några större avvikelser eller oklarheter. Dessa värmebalanser kan ses i bilagor sist
i rapporten.
Det går att se att ventilation- och infiltrationsförlusterna (luftflöde i figuren) är mycket lägre för de
typbyggnader som är av mindre storlek (F1 och M1). Det beror på storleken på byggnaden då man
kan notera att den största typbyggnaden G3 har absolut högst ventilation- och infiltrationsförluster.
Absolut störst är transmissionsförluster genom väggar och golv eftersom det är de stora ytorna och
de byggnadselement som bygger upp väggar och golv har sämre termisk prestanda.
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Värmebalans F1
30000
20000

kWh
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0
-10000

-20000
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Luftflöde

Personer

Utrustning

Väggar och golv

Solinstrålning

Värmeenheter

Fönster och öppningar

Varmvattencirkulation

Figur 10 - Värmebalans för typbyggnad F1. Resultat från IDA ICE.

Värmebalans G3
70000
50000

kWh

30000
10000
-10000
-30000
-50000
-70000

Luftflöde

Personer

Utrustning

Väggar och golv

Solinstrålning

Värmeenheter

Fönster och öppningar

Varmvattencirkulation

Figur 11 -Värmebalans för typbyggnad G3. Resultat från IDA ICE.
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Värmebalans M1
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Figur 12 - Värmebalans för typbyggnad M1.

5.3 Typbyggnadernas energieffektiviseringspotential
I Tabell 15 presenteras energieffektiviseringspotentialen för varje typbyggnad. För samtliga
typbyggnader finns en stor energieffektiviseringspotential eftersom alla behöver minska sin
nuvarande energianvändning för att uppnå de krav som är satta av BBR (85 kWh/m2). Typbyggnad
F1, som visar den högsta energianvändningen, behöver halvera den för att uppnå kraven.
Tabell 15 - Beräknad energieffektiviseringspotential [kWh/m2,år].
Energieffektiviseringspotential
Nuvarande energianvändning
[kWh/m2,år]
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %

F1

F2

F3

G3

M1

M2

144

127

119

116

114

102

130
115
101
86
72

114
102
89
76
64

107
95
83
71
60

104
93
81
70
58

103
91
80
68
57

92
82
71
61
51
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6 Sammanfattande resultat och analys
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av resultatet för detta examensarbetet. Detta
inkluderar kategoriseringsresultatet samt simuleringsresultatet. Arbetets frågeställningar kommer
även besvaras.
1. Vilka byggnader är typiska för Vasastaden, Linköping?
Typiska byggnader i Vasastaden, byggda 1945 eller tidigare, är konstruerade av tegel med putsad
fasad, har brutet tak och en delvis överliggande källare. Den mest förekommande byggnadstypen
är friliggande och mer specifikt friliggande med 3 våningar. 4-våningsbyggnader är mindre
förekommande, likaså 5-våningsbyggnader. De flesta byggnaderna har en mindre volym än 6000
m3 och Atemp är i de flesta fall lägre än 2000 m2. Tabell 16 presenterar det sammanfattade och
slutgiltiga kategoriseringsresultatet.
Tabell 16 - Sammanfattat kategoriseringsresultat. Byggnadsbeståndet kan delas in i två olika kategorier baserat på
Vasastadens historiska byggnadsbestånd; placering och antal våningar. De två kategorierna resulterar i 9
kategoriserade byggnadstyper.
Placering
Friliggande (44,6 %)
Gavel (30,8 %)
Våningar [st]
3
4
5
3
4
Byggnader [st] 16
6
7
4
4
Volymintervall 1489- 4032- 5652- 2891- 6624[m3]
3367
10208 6582
5656
9745
Medelvärde
2668
6051
6186
4460
8306
volym [m3]
Medelvärde
814
1896
1899
1272
2329
Atemp [m2]
Inkluderad volym efter standardavvikelse: 89 %

5
12
470512026

Mellanliggande (24,6 %)
3
4
5
6
6
4
2677- 3042- 43035182
8240
6668

8363

4094

5153

5939

2556

1176

1756

1925

2. Hur ser energieffektiviseringspotentialen ut för typbyggnader, som representerar en
kategoriserad byggnad i Vasastaden, Linköping, vid sänkning av energianvändningen med
10%, 20%, 30%, 40% och 50%?
Typbyggnaderna har en årlig energianvändning som varierar mellan 102-144 kWh/m2 som påvisar
att byggnaderna är under medelvärdet för byggnader från samma tidsperiod. Ur detta perspektiv
har byggnaderna i Vasastaden en relativt bra energiprestanda. Vidare noteras det att byggnader med
fler intilliggande byggnader har lägre energianvändning. Sett från BBR:s krav på 85 kWh/m2,år når
samtliga typbyggnader ej kravet. Detta indikerar en energieffektiviseringspotential.
Hälften av typbyggnaderna når BBR:s krav redan efter en sänkning av energianvändningen med
knappt 30%. F1 har högst ursprunglig energianvändningen och M2 har lägst. Därav har de högst
respektive lägst energieffektiviseringspotential. Tabell 17 presenterar den energieffektiviseringspotential typbyggnaderna har för att uppnå BBR:s krav och Figur 13 visar samtliga
energieffektiviseringar.
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Tabell 17 – Typbyggnadernas procentuella energianvändningssänkning för att uppnå BBR:s krav.
Typbyggnad

F1

F2

F3

G3

M1

M2

Nuvarande
energianvändningen

144

127

119

116

114

102

Uppnår BBR:s krav vid
en sänkning av
energianvändningen med

41%

39%

35%

27%

25%

17%

Typpbyggnadernas energieffektiviseringpotential
160
140

kWh/m2

120
100
80
60
40
20
0
F1

F2
Nuvarande

F3
10%

G3
20%

30%

40%

M1

M2

50%

Figur 13 - Figur som illustrerar energieffektiviseringspotentialen för typbyggnaderna.
3. Hur ser energieffektiviseringspotentialen ut för det undersökta byggnadsbeståndet i
Vasastaden, Linköping vid sänkning av energianvändningen med 10%, 20%, 30%, 40% och
50%?
Byggnadsbeståndets energianvändning och energieffektiveringspotential presenteras i Tabell 18 där
kategorierna med antalet byggnader visas. Det är tydligt att gavelplacerade byggnader med 5
våningar utgör den största energianvändningen för det analyserade byggnadsbeståndet trots att det
är färre byggnader än det är i kategorin friliggande 3 våningar. Den kategorin har därav störst
energieffektiviseringspotential i och med dess höga energianvändning. Mellanliggande 3våningsbyggnader har den lägsta energianvändningen på 0,804 GWh/år men det är också färre
antal byggnader inom den kategorin (sex stycken) jämfört med friliggande 3-våningsbyggnader som
är 16 byggnader och har en summerad energianvändning på 1,876 GWh/år. Figur 14 illustrerar
resultatet i ett diagram nedan.
Tabell 18 - Byggnadsbeståndets energianvändning och energieffektiviseringspotential.
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Friliggande 3 Friliggande 4 Friliggande 5 Gavel
våningar
våningar
våningar
5 våningar
Antal byggnader
16
[st]
Total
energianvändning 1 876
[MWh/år]
Energieffektiviser
ingspotential
[MWh/år]

Mellanliggande
3 våningar

Mellanliggande
4 våningar

6

7

12

6

6

1 445

1 582
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1 075

10 %

1 688

1 301

1 424
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724

968
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1 156

1 266
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860
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1 313

1 012
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563

753

40 %
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867

949
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538

Byggnadsbeståndets energieffektiviseringspotential
4
3.5

GWh/år

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
Friliggande 3
våningar

Friliggande 4
våningar
Nuvarande

Friliggande 5
våningar
10%

20%

Gavel 5 våningar Mellanliggande 3 Mellanliggande 4
våningar
våningar
30%

40%

50%

Figur 14 -Diagram för byggnadsbeståndets energieffektiviseringspotential.
4. Hur relevant är det att göra platsbesök för att analysera bostadsbeståndets
energianvändning?
Platsbesök är en, som tidigare nämnt, vedertagen metod att analysera byggnaders karaktäristik och
nyttjas av energiexperter regelbundet för att framställa byggnaders energideklaration. Att utföra
platsbesök är tidskrävande och dess tillämplighet kan minska, ur ett energianalysperspektiv, när
storleken på byggnadsbeståndet blir för omfattande. Det finns flertal databaser som GRIPEN som
har insamlad karaktäristik för att kunna modellera byggnader. Väl använda och generella
energirelaterade schablonvärden finns tillgängligt hos myndigheter som Boverket vilket kan nyttjas
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vid en simulering av de modellerade byggnaderna. Felaktigheter kan dock uppkomma hos databaser
som visade sig under detta examensarbetes platsbesök. Därför rekommenderas regelbundna
platsbesök för att hålla ett uppdaterat register eller databas. Nedan presenteras några av de
felaktigheter som återfanns vid platsbesöken i Vasastaden, Linköping.
•
•
•

Totalrenoveringar – annorlunda energibalans vilket påverkar byggnadens prestanda
Ombyggnationer – Kan ge nya placeringar och volymer vilket påverkar energibalansen
Fel placering – Kan påverka transmissions- och infiltrationsförluster när intilliggande
byggnader tillkommer eller försvinner
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7 Avslutande diskussion
I detta kapitel diskuteras varje segment av examensarbetet för att hitta för- och nackdelar med den
valda metodiken.

7.1 Platsbesök
Många arbeten kring kartläggning och kategorisering av bostadsbestånd tar sällan hänsyn till
renoveringar och förlitar sig till större del av databaser som GRIPEN för att göra analyser. Denna
metod fungerar men kan ge en viss osäkerhet i resultatet om något hus genomgått en större
renovering. Platsbesök kan eliminera dessa osäkerheter till viss del. Anledningen till detta är att
observationer av en byggnad kan ge en uppfattning av vilka renoveringar eller ändringar byggnaden
genomgått. Ett exempel av detta är något som dök upp under platsbesöken i detta examensarbete.
En byggnad hade avvikande Atemp-värden jämfört med beräknade och data i GRIPENs databas.
Det uppdagades senare att det var för att GRIPEN hade föråldrade data kring en påbyggnation av
en vindsvåning. Ett annat exempel på felaktigheter i GRIPENs databas var att ett fåtal byggnader
angavs med fel placering. T.ex. att en mellanliggande byggnad angavs som friliggande. Dessa
felaktigheter kan påverka byggnadens transmissionsförluster och energibalans som kan resultera i
fel slutsatser. En byggnad var under full renovering med påbyggnad av ett gavelhus. Ett annat fall
visade att en full renovering av fasad utförts och ett nybyggt hus placerats på samma tomt.
Felaktigheter i databaser likt GRIPEN som nyttjas av både forskare, doktorander, energiexperter,
m.fl. kan ha en stor påverkan i arbete och energirelaterade resultat. Detta kan i slutändan ha
signifikant påverkan i hur energibalansen ser ut för en byggnad och inkorrekta åtgärder kan utfärdas
för att förbättra energiprestandan. Ur detta perspektiv är platsbesök mycket relevant för att
bibehålla uppdaterad information kring bostadsbeståndet.
Eftersom detta arbete skulle grunda sig i platsbesök observerades och antecknades byggnadernas
karaktäristik. Detta inkluderade antal våningar, antal fönster, mått och fasad- samt takkonstruktion.
Med denna metod kan andra osäkerheter uppenbara sig. Detta beror på att platsbesöken
begränsade sig till yttre observationer eftersom tillgängligheten till bostädernas insida ej fanns.
Våningar kan se olika ut för vissa byggnader och kan påverka A temp om de är större eller mindre
jämfört med andra våningar i huset. Fönster kan ha olika mått och eftersom detta påverkar fönstersamt fönsterramsandelen för byggnaderna kan transmissionsförluster påverkas. Gällande
konstruktionen av byggnader finns det en viss tveksamhet. En byggnad kan ha genomgått en fasadeller takrenovering utan att ha påverkat byggnadens estetiska utseende. Då kan det inte med full
säkerhet konstateras vilken konstruktion den har. Detta har stor påverkan på transmissions-,
ventilations- och infiltrationsförluster som i sin tur påverkar energibalansen. Som tidigare nämnt
upptäckte Torgén att nybyggnadsåren skiljde sig åt i olika databaser och att detta kan bero på att
renoveringar kan ha skett [12]. Detta indikerar att en fullständig inventering med detaljerade
byggnadsdata kan vara nödvändig vid energikartläggning.
En värmekamera användes för att se om byggnaderna hade träreglar bakom putsen för att avgöra
konstruktionsmaterialet. Värmebilderna gav däremot inget övertygande resultat. Detta kan bero på
att utetemperaturen var för hög. I de fall som var otydliga beslutades det att konstruktionsmaterialet
var tegel. Det antagandet baserades på den information som finns i Så byggdes husen 1880-2000 av C.
Björk et al. [22] som visar att de timmerhus som byggdes under första halvan av 1900-talet var i de
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flesta fall endast två våningar höga. De byggnader som undersöktes bestod av tre eller flera
våningar.

7.2 Kategorisering
Kategoriseringen gick ut på att hitta typbyggnader som skulle kunna representera ett helt bestånd
av samma karaktäristik. Detta gjordes genom att dela upp byggnaderna i antal våningar och
placering. Sedan gjordes en standardavvikelse för att finna medelvärdet och eliminera avvikande
byggnader. Detta är en vedertagen metod som använts i flertal forskningar kring ämnet tidigare.
Några av dessa arbeten är av T. Broström et al. [10], F. Berg [9] och J. Torgén [12]. Problematiken
med denna metod är att den inte är lika praktisk för mindre bostadsbestånd som i detta arbete.
Anledningen är att känsligheten för avvikande byggnader ökar och fler byggnader som egentligen
är ofta förekommande försvinner ur analysen. Detta går att lösa på flera sätt. Det enklaste
tillvägagångssättet nämner Berg i sin rapport och är att avvikande byggnader exkluderas manuellt
[9]. Ett annat tillvägagångssätt är att minska känsligheten för standardavvikelsen som undersöks
vilket gjordes i detta examensarbete.
I och med storleken på det analyserade byggnadsbeståndet beslutades det vara mer rättvist att
använda en säkerhet på två standardavvikelser, istället för en eller tre. En standardavvikelse hade
filtrerat bort 16 byggnader medan tre standardavvikelser inte skulle exkluderat någon byggnad vilket
presenterades i Figur 7.
Eftersom tillgängligheten för byggnadernas insida ej fanns grundas typbyggnaderna på
byggnadernas utvändiga karaktäristik. Fönsterandelar analyserades för att kunna användas i vidare
simuleringar. Fönsterna hade olika storlek och det togs till hänsyn vid beräkning av antalet fönster.
Ett fönster valdes som ’referensfönster’, det mest återkommande fönstret, och sedan beräknades
fönsterandelen från detta. T.ex. om ett fönster var hälften så stort som referensfönstret sågs det
som ett halvt fönster (0,5). Detta tillvägagångsätt underlättade sedan den procentsats som angav
fönsternas totala area av den totala fasadarean. I sin tur gav detta ett mer korrekt värde för
transmissionsförlusterna och solinstrålningstillskottet genom fönsterna.

7.3 Modellering och simulering
För att kunna få en uppfattning om hur det analyserade bostadsbeståndets energianvändning ser ut
var det relevant att göra simuleringar. Simuleringarna nyttjade konstruktioner som var typiskt för
typbyggnadernas respektive tidsperioder. Med denna metod tas ingen hänsyn till eventuella
upprustningar som kan ha skett på byggnaden vilket påverkat resultatets säkerhet. Detta kan
innefatta installation av påbyggnadsisolering eller dylikt.
Vid modellering av typbyggnader var det flera antaganden som var tvungna att fattas. I och med
att inga inre observationer gjordes var det svårt att besluta hur planlösningen såg ut för
typbyggnaderna och därmed modellerades inga hisschakt, trapphus eller lägenheter. Utrymmen
som hisschakt och trapphus brukar ofta ha en lägre temperatur eftersom de ofta har regelbunden
ventilering i form av öppning och stängning av portdörren. Vidare gjorde detta att den interna
massan, i form av innerväggar som byggnader vanligtvis har, inte modellerades. Innerväggar har
ingen påverkan på transmissionsförluster eller andra egentliga förluster men är ett föremål som
påverkar byggnadens tidskonstant och därmed värmetrögheten i byggnaden. Typbyggnaderna
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modellerades istället som ett skal där en konstant innetemperatur på 21 grader skulle hållas. Detta
tillvägagångssätt underlättade andra antaganden som hur elektronik, möblering, belysning och
andra värmekällor var placerade. Källare brukar ofta innehålla tvättstugor, allrum etc. vilket ej
modellerades. Detta skulle även påverka temperaturen i källaren och i sin tur värmebalansen i
byggnaden. Detta är bara några av de felaktigheter som påverkar simuleringsresultaten.
Enkla byggnadsmodeller är tillräckliga för att få en uppfattning om en byggnads termiska prestanda.
Däremot, för att göra mer detaljerade analyser av byggnaden, t.ex. termisk komfort, krävs mer
detaljerade data. T.ex. har boendes rutiner en inverkan på husets energibalans där tiden som varje
boende har tänt, diskar, dammsuger, lagar mat, öppnar fönster etc. varierar från person till person.
Dessa sociala rutiner är något som är nästintill omöjligt att veta exakt och därför används
schablonvärden för att komma så nära verkligheten som möjligt.
Viktigt att notera är att många byggnader i fokus förmodligen redan genomgått renoveringar för
att förbättra energiprestandan. Detta tas ej till hänsyn i typbyggnadernas resultat. Som tidigare
nämnt finns det ett behov av att hitta energieffektiviseringspotential hos byggnader byggda 1945
eller tidigare. Därför kan det vara intressant att kolla på byggnadernas ursprungliga konstruktion
och inte redan renoverade byggnader. Resultatet indikerar en energieffektiviseringspotential hos ej
renoverade byggnader i Vasastaden. Detta resultat skulle antagligen fortfarande vara relevant även
om felaktigheter i modellerna korrigerades.

7.4 Framtida forskning
I detta examensarbete undersöktes byggnadsbeståndet i Vasastaden uppfört 1945 eller tidigare
vilket motsvarade 73 byggnader. Med ett begränsat byggnadsbestånd kan det resultera i att
typbyggnader inte kan framställas ur vissa kategorier eftersom få byggnader riskerar att ge en
missvisande typbyggnad. Vidare så begränsades tillgången till byggnaderna vilket gjorde att utvändig
karaktäristik fokuserades. En komplett inventering med data från byggnadens utsida och insida är
något som skulle kunna analyseras vidare i framtida forskningar.
Om ett större bostadsbestånd skulle analyseras ur ett karaktäristiskt perspektiv skulle det gå att
observera i vilken utsträckning databaser som GRIPEN behöver uppdateras. Det skulle sedan
kunna ge ett underlag om hur ofta dessa databaser behöver uppdateras. Vidare skulle det även gå
att göra analyser på större bestånd för att enklare kunna göra typbyggnader med mer korrekta
medelvärden. Det skulle även inte behövas exkluderas några typbyggnader efter kategoriseringen
för simulationerna som gjordes. Detta arbete skulle vara mer tidskrävande beroende på hur
omfattande analysen samt hur stort beståndet är. Resultaten av ett sådant arbete skulle ha flertalet
intressenter eftersom resultatet skulle kunna ge underlag till flertal framtida arbeten inom
energieffektiviseringsprojekt.
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8 Slutsats
Examensarbetet inventerar utifrån platsbesök ett bostadsbestånd i Vasastaden, Linköping.
Inventeringen innefattar en granskning av 73 byggnaders karaktäristik följt av en kategorisering.
Därefter framställs typbyggnader varpå energiprestandan och energieffektiviseringspotentialen
analyseras. Metodologin att kombinera platsbesök och kategorisering för att slutligen utföra
energianalyser är inte ett vedertaget tillvägagångssätt men visar sig i detta examensarbete vara
effektivt.
Examensarbetets resultat visar att det historiska byggnadsbeståndet i Vasastaden, Linköping, kan
kategoriseras in i 6 byggnadstyper; F1, F2, F3, G3, M1 & M2. F1-F3 är friliggande byggnader av
tegel med 3–5 våningar. G3 är gavelplacerade byggnader av tegel med 5 våningar och M1 & M2 är
mellanliggande tegelbyggnader med 3 respektive 4 våningar. Tre typbyggnader framställs ej till följd
av att för få byggnader kategoriserades inom gavelplacerade byggnader med 3 och 4 våningar samt
mellanliggande byggnader med 5 våningar.
Energianvändningen för typbyggnaderna varierar mellan 102–144 kWh/m2 årligen. För det
kategoriserade byggnadsbeståndet påvisar de gavelplacerade 5-våningsbyggnaderna den högsta
totala energianvändningen på 3 515 MWh/år. Mellanliggande byggnader visar den lägsta
energianvändningen på 804 MWh/år för 3-våningsbyggnader och 1 075 MWh/år för 4våningsbyggnader. Typbyggnaderna har varierande energieffektiviseringspotential och de beräknas
behöva sänka sin energianvändning med 17–41% för att uppnå BBR:s nybyggnadskrav.
Examensarbetet visar även att GRIPEN uppvisar flera felaktigheter, som baseras på den inhämtade
data under platsbesöken, vilket påvisar att uppdateringar av databaser likt GRIPEN behöver göras
mer frekvent.
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Bilagor

Bilaga 1 - Område i Vasastaden, Linköping med markerade byggnader som besöktes under platsbesöken.
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Bilaga 2 - Område i Vasastaden, Linköping med markerade byggnader som besöktes under platsbesöken.

Bilaga 3 - Område i Vasastaden, Linköping med markerade byggnader som besöktes under platsbesöken.

37

Värmebalans F1
40000
30000
20000

kWh

10000
0
-10000
-20000
-30000
-40000

Luftflöde

Personer

Utrustning

Väggar och golv

Solinstrålning

Värmeenheter

Fönster och öppningar

Varmvattencirkulation

Bilaga 4 - Värmebalans för friliggande typbyggnad med 3 våningar över ett år. Resultat från IDA ICE.
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Bilaga 5- Värmebalans för friliggande typbyggnad med 4 våningar över ett år. Resultat från IDA ICE.
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Bilaga 6 - Värmebalans för friliggande typbyggnad med 5 våningar över ett år. Resultat från IDA ICE.
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Bilaga 7 - Värmebalans för gavelplacerad typbyggnad med 5 våningar per månad över ett år. Resultat från IDA
ICE.
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Bilaga 8 - Värmebalans för mellanliggande typbyggnad med 3 våningar per månad över ett år. Resultat från IDA
ICE.
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Bilaga 9 - Värmebalans för mellanliggande typbyggnad med 4 våningar per månad över ett år. Resultat från IDA
ICE.
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Bilaga 10 - Transmissionsförluster genom respektive typbyggnads olika komponenter. Resultat från IDA ICE.
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