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ABSTRACT 

Energy and resource efficiency is an important part in moving towards a sustainable society. 
In the year 2013, the total energy use in Sweden was 563 TWh and approximately 26 % of 
the energy was used in the residential and service sector. Within the residential and service 
sector, nearly 60 % of the used energy is for heating (Energimyndigheten, 2015). The 
construction of energy efficient buildings is a central part in creating a sustainable society 
and Nya Wahlbecks is supposed to become a city district which will show that it is possible to 
increase growth, quality of life and well-being and at the same time decrease the use of non 
recyclable and non reusable resources.  

The primary purpose of this master thesis has been to generate suggestions on how to 
design the residential buildings in the new city district Nya Wahlbecks, which will be built in 
east Valla in Linköping, so they can be certified in accordance to the environmental 
certification system Miljöbyggnad. Besides the primary purpose an investigation on how 
much electricity that can be generated with photovoltaic and how much energy that can be 
saved by the use of solar heating panels, has also been conducted. Finally a comparison in 
emissions of CO2-eqvivalents between a building that just meets the criteria´s of Boverkets 
Byggregler (BBR) and the generated building models was done. 

The results which the case study has generated, clearly shows that it is possible to build the 
new residential buildings in Nya Wahlbecks so that they will meet the different criteria’s for 
grade Silver and Guld from Miljöbyggnad. The requirements from Miljöbyggnad aim to have 
as low energy use as possible at the same time as a good indoor climate is kept. These two 
factors can be contradictions to one another, as for instance low energy use can be reached 
by having thicker insulation, but thicker insulation often results in higher indoor temperature 
which can then lead to deterioration in indoor climate. The investigations of energy use and 
indoor climate were conducted through simulations in the building-simulation program IDA-
ICE, where several optimizations were done for different parameters to finally meet the 
requirements from Miljöbyggnad. Simulations with solar panels for heating and generation 
of electricity were also conducted with IDA-ICE. The results of the study shows that nearly 60 
% of the used electricity in the project building can be generated from photovoltaic panels 
placed on the roof of the building. About 9 % of the buildings heating energy can be 
produced with solar panels placed in the same way as the photovoltaic ones. When it comes 
to emissions of CO2-eqvivalents there would be a difference in approximately 19 tons, which 
is equivalent to about 30 %, if the building meets the requirements of Miljöbyggnad Silver 
instead of just meeting BBR´s requirements.   



 

 

SAMMANFATTNING 

Energi- och resurseffektivitet är en viktig del i att gå mot ett hållbart samhälle. Sveriges 
totala energianvändning år 2013 var 563 TWh varav ca 26 % användes inom bostads och 
service sektorn. Inom bostads och servicesektorn går nästan 60 % av energin till 
uppvärmning (Energimyndigheten, 2015). Att bygga energieffektiva byggnader är centralt för 
att skapa ett mer hållbart samhälle och Nya Wahlbecks är tänkt att bli en stadsdel som ska 
kunna visa att det går att öka tillväxt, livskvalitet och välbefinnande och samtidigt minska 
användningen av icke återvinnings-/återanvändningsbara resurser.  

Detta examensarbete har haft som huvudsakligt syfte att generera förslag på hur bostäderna 
i den nya stadsdelen Nya Wahlbecks, som skall byggas i östra Valla i Linköping, ska utformas 
för att kunna bli certifierade enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad. I övrigt har syftet varit 
att undersöka hur mycket el som kan genereras med hjälp av solceller och hur mycket 
energibesparingar som kan göras med hjälp av solvärme. Slutligen har en jämförelse mellan 
de byggnadsmodeller som tagits fram i projektet och en byggnad som uppnår kraven enligt 
boverkets byggregler gjorts över hur stora utsläpp i CO2-ekvivalenter som respektive 
byggnad har. 

De resultat som studien har genererat visar att det är fullt möjligt att bygga bostäderna i Nya 
Wahlbecks så att de uppfyller kraven för Miljöbyggnads betyg Silver och Guld. 
Miljöbyggnadskraven strävar efter att få så låg energianvändning som möjligt samtidigt som 
ett bra inomhusklimat kan upprätthållas. Dessa två faktorer kan vara motpoler till varandra 
då låg energianvändning kan uppnås genom t.ex. tjockare isolering, men tjockare isolering 
ökar ofta inomhustemperaturen, vilket då kan leda till försämrat inomhusklimat. 
Undersökningarna av energianvändning och inomhusklimat har genomförts med 
byggnadssimuleringar i programmet IDA-ICE, där flera optimeringar har genomförts på olika 
parametrar för att uppnå godkända resultat enligt kraven från Miljöbyggnad. I IDA-ICE 
genomfördes även simuleringar för användning av solceller och solpaneler för solvärme. 
Resultaten från studien visar att nära 60 % av den el som används i projektbyggnaden skulle 
kunna genereras av solceller placerade på byggnadens tak. Med solpaneler placerade på 
samma sätt som solcellerna kan ca 9 % av energin som används för uppvärmning komma 
från solvärme. Vad beträffar utsläpp i form av CO2-ekvivalenter skulle det bli en skillnad på 
19 ton, vilket motsvarar en skillnad på 30 %, om byggnaden uppfyller kraven för 
Miljöbyggnad Silver istället för att bara uppfylla kraven satta i boverkets byggregler. 
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1 INLEDNING 
Att försöka gå mot ett hållbart samhälle är något som bör prioriteras och eftersträvas inom 
alla delar av samhället. Detta kräver ett samspel mellan nya, renare, mer resurseffektiva 
energikällor och en sparsammare slutanvändning. I dagens samhälle är vi starkt 
energiberoende då vi använder energi för transporter, belysning, hushållsapparater, annan 
elektrisk utrustning och inte minst för uppvärmning och kylning av bostäder och andra 
byggnader. År 2013 var Sveriges totala energianvändning 563 TWh varav 145,7 TWh (ca 26 
%) användes inom bostads och service sektorn. Av den energin som används inom bostads 
och servicesektorn går nästan 60 % till uppvärmning (Energimyndigheten, 2015). När nya 
stadsdelar och bostadsområden planeras är det därför viktigt att ha med energieffektivitet 
och att tänka resurseffektivt redan från början. Val av energikällor är också centralt då olika 
källor ger olika påverkan på utsläpp av växthusgaser, som mäts i så kallade 
koldioxidekvivalenter (CO2-ekvivalenter1

Sankt Kors Fastighets AB har fått i uppdrag att utveckla ett nytt bostads- och affärsområde 
med namn Nya Wahlbecks som även ska fungera som ny stadsdel i Östra Valla i Linköping. 
Det nya området är tänkt att bli ett område där ny teknik kan testas och utvecklas. För att 
locka nya kategorier av företag, entreprenörer och boende i alla åldrar, ska området även 
fungera som ett demoområde för innovation och hållbarhet. Nya Wahlbecks skall praktiskt 
kunna visa att det går att öka tillväxt, livskvalitet och välbefinnande och samtidigt minska 
användningen av icke återvinnings-/återanvändningsbara resurser. Nya Wahlbecks ska vara 
kopplat till dagens befintliga fjärrvärmenät och elnät, men det är även tänkt att området till 
viss del ska kunna tillgodose sitt eget energibehov med hjälp av t.ex. solel, solvärme, 
vindkraft och även kyla-/värmelagring finns i planerna. Vid de tillfällen då området har en 
överproduktion av el, värme eller kyla ska detta kunna distribueras ut till det övriga nätet. 

), härefter benämnda CO2-utsläpp. 

I denna fallstudie har det undersökts hur bostäderna i Nya Wahlbecks ska kunna utformas 
för att de ska nå kraven i boverkets byggregler (BBR) och hur de ska kunna bli certifierade 
enligt det svenska miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. En utredning av hur mycket el 
som kan genereras med hjälp av solel och energibesparing med hjälp av solvärme har också 
genomförts. Förslagen som examensarbetet genererat ska vara en hjälp när de nya 
bostäderna ska byggas i Nya Wahlbecks.  

Ett flertal olika metoder har använts under projektets gång för att få fram resultaten och den 
mest använda har varit byggnadssimulering. Med hjälp av byggnadssimulering i olika 
program kan en mängd resultat fås för olika parametrar som t.ex. energianvändning, 
dagsljusinsläpp och hur inomhusklimatet upplevs av de som vistas i byggnaden. Den största 
delen av projektet har bestått av simuleringar i programmet IDA-ICE2

  

. 

                                                       
1 CO2-ekvivalenter är en gemensam måttenhet för växthusgaser. Absorptionsförmågan och förmågan att 
återstråla jordens värmestrålning är olika stark beroende på typ av växthusgas och för att kunna jämföra de 
olika utsläppens effekt används CO2-ekvivalenter som en gemensam enhet. Jämförelsen sker mot koldioxid då 
ca 80 % av alla växthusgasutsläpp är just koldioxid (Jordbruksverket, 2014). 
2 IDA-ICE är ett program som används för att simulera energianvändning och inomhusklimat i byggnader.  
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1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur bostadshusen i Nya Wahlbecks skall 
utformas för att kunna bli certifierade enligt miljöbyggnad och hur energibehovet kan 
påverkas med hjälp av solel och solvärme. Skillnader av CO2-utsläpp relaterade till 
energianvändning mellan BBR och de olika certifieringsstegen silver och guld, från 
Miljöbyggnad, ska också undersökas. 

1.2 Frågeställningar 
De frågor som kommer att besvaras i detta examensarbete är följande: 

• Hur kan bostäderna i Nya Wahlbecks utformas för att nå miljöbyggnadscertifiering 
silver och guld? 

• Hur stora blir skillnaderna mellan certifiering guld respektive silver och kraven som 
ställs i BBR vad gäller energianvändning och utsläpp av växthusgaser? 

• Hur mycket energi kan genereras från ett solvärmesystem respektive fotovoltaiska 
celler monterade på byggnaderna. 

 

1.3 Avgränsningar 
I arbetet utreds enbart krav från Miljöbyggnad som går att utreda innan byggnaden är 
färdigställd och undersökningarna begränsas till ett av flerbostadshusen i den nya 
stadsdelen. De krav som utvärderas är energianvändning, värmeeffektbehov, solvärmelast, 
energislag, ventilationsstandard, dagsljus och termiskt klimat vinter och sommar. De krav 
som finns utöver dessa kommer ej att utredas i detta arbete t.ex. krav på ljudmiljö, radon, 
fuktsäkerhet och dokumentation av byggvaror. Vid undersökningarna av solvärme och solel 
kommer endast de inbyggda simuleringsverktygen i IDA-ICE att användas och det kommer 
inte att utredas hur installation av solvärmepaneler eller solceller ska genomföras. Vid 
beräkningar av klimatpåverkan räknas enbart utsläpp från användningsfasen och alltså inga 
utsläpp från materialtillverkning eller byggprocesser. 

1.4 Rapportens disposition 
Rapporten börjar med en inledande bakgrundsdel där BBR förklaras och gällande krav för 
miljöbyggnadscertifiering redogörs. Ett avsnitt om inomhusmiljö och inomhusklimat 
återfinns också i bakgrunden där de båda begreppen förklaras övergripande och vikten av att 
uppnå en bra inomhusmiljö tydliggörs. I bakgrunden beskrivs också de tre 
simuleringsprogram som använts i projektet. Efter det inledande bakgrundsavsnittet 
förklaras vilka teoretiska ramar som projektet jobbat utifrån och i det här fallet har det varit 
energieffektivitet i bostäder och klimatpåverkan genom CO2-utsläpp. De metoder som 
använts för att besvara projektets frågeställningar beskrivs i nästföljande del och följs upp av 
resultat, analys och diskussion av de olika undersökningarna, för att till sist avslutas med de 
slutsatser som dragits under projektets gång.  



 

3 
 

2 BAKGRUND 
För att kunna gå mot ett hållbart samhälle krävs ett flertal åtgärder och en av dessa är att 
minska energianvändningen i våra bostäder, både vad gäller elektriska apparater i hushållen, 
uppvärmning, fastighetsel samt komfortkyla i de fall detta finns. Detta är ett steg i att minska 
utsläppen av växthusgaser för att därigenom få en minskad klimatpåverkan, samt minska 
kostnader för energianvändning. Om detta ska kunna ske måste alla aspekter i en byggnads 
utformning tas i beaktning; allt ifrån inomhusmiljö till klimatskalets uppbyggnad där 
material, täthet, värmegenomgångstal med mera ska tas med i beräkningar. I bostäder är en 
god inomhusmiljö viktigt för de boendes hälsa och levnadsstandard och med en god 
inomhusmiljö följer rätt ventilation, bra ljus, rätt temperatur och bra luft. Det finns ett flertal 
olika certifieringssystem och metoder, t.ex. LEED, BREEAM och Miljöbyggnad, som 
adresserar inomhusklimat, energieffektivitet, byggnadsprocesser och materialval. Det 
svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad valdes för det här projektet. 

2.1 Boverkets byggregler 
Då en ny byggnad ska uppföras eller då en existerande byggnad ska renoveras eller byggas 
om måste BBR följas. I BBR finns allmänna råd och föreskrifter om energihushållning, 
brandskydd, hygien, hälsa, tillgänglighet, bullerskydd, bostadsutformning, driftutrymmen, 
miljö och säkerhet vid användning (Boverkets byggregler, 2015).  

Specifik energianvändning för bostadshus byggda i klimatzon III, vars uppvärmning sker med 
annat än eluppvärmning, får enligt BBR ej överstiga 80 kWh/m2, ATemp

3

I BBR finns även minsta tillåtna mått på dörrar och korridorer för att byggnaden skall vara 
tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga, hissmått för att 
transport med bår ska kunna ske, lägsta takhöjd o.s.v.  

 och år. I en byggnads 
specifika energianvändning räknas energi för uppvärmning, varmvattenberedning, 
komfortkyla och fastighetsel in medan hushållsel är exkluderat.  

När det kommer till ljusinsläpp säger BBR följande ”Byggnader ska utformas så att 
tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå, utan att skaderisker och olägenheter 
för människors hälsa uppstår”. Reglerna nämner också direkt solljus, vilket är ljus från solen 
som kommer in i rummet utan att ha reflekterats och enligt BBR gäller följande för detta ”I 
bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än 
tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder om högst 35m2 behöver dock inte ha 
tillgång till direkt solljus”. (Boverkets byggregler, 2015) 

I Tabell 1 listas BBR:s krav på dimensioner och även tidigare råd gällande ventilationsflöden. 
Ventilationsflödena som står beskrivna är tidigare råd från boverket, dessa är numera 
borttagna ur BBR, men de har i stort sett blivit praxis och brukar gälla för lägsta 
frånluftsflöden (Warfinge och Dahlblom, 2010). För lägsta tilluftsflöde finns dock ett krav på 
0,35 l/s, m2 för bostäder. 

  

                                                       
3Med ATemp menas arean av utrymmen tänkta att ha en temperatur på minst 10˚C 
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Tabell 1: I tabellen listas krav på olika mått och ventilationsflöden. 

Mått  Ventilationsflöden i 
olika utrymmen 

Lägsta frånluftsflöde 

Fritt passagemått för dörr 
uppställd i 90˚ 

0,8 m Kök 10 l/s, forcering med 
minst 75 % 
uppfångningsförmåga 
för luftföroreningar 

Dimensionerande 
vändmått för 
inomhusrullstol 

1,3 m Bad- eller duschrum 
utan öppningsbart 
fönster 

10 l/s med forcering till 
30 l/s eller 15 l/s  

Hissmått 1,1x1,2 m Tvättstuga, torkrum 10 l/s 
Lägsta takhöjd inomhus 2,4 m Hisschakt 8 l/s 
 

2.2 Miljöbyggnad 
I detta arbete har modellen som tagits fram utvärderats enligt certifieringssystemet 
miljöbyggnad (version 2.2 från 2014-10-01). Miljöbyggnad baseras på BBR och övriga 
svenska myndighetsregler samt svensk byggpraxis. En del bedömningskriterier utgår från och 
jämförs mot BBR. Detta gör att det blir lätt att se hur väl byggnaden är konstruerad vad 
gäller t.ex. material, inomhusmiljö och energi i förhållande till en byggnad som enbart är 
konstruerad för att uppfylla krav i BBR. 

I certifieringssystemet miljöbyggnad finns 15 punkter som skall bedömas. Dessa punkter är: 

• Energianvändning 
• Värmeeffektbehov 
• Solvärmelast 
• Energislag 
• Ljudmiljö 
• Radon 
• Ventilationsstandard 
• Kvävedioxid 
• Fuktsäkerhet 
• Termiskt klimat vinter 
• Termiskt klimat sommar 
• Dagsljus 
• Legionella 
• Dokumentation av byggvaror 
• Utfasning av farliga ämnen 

(Miljöbyggnad, 2014) 

Av dessa punkter har inte alla varit möjliga att utvärdera i detta projekt. De punkter som 
utvärderats är energianvändning, värmeeffektbehov, solvärmelast, energislag, 
ventilationsstandard, dagsljus och termiskt klimat vinter och sommar. 
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2.2.1 Krav för miljöbyggnadscertifiering 
I följande del förklaras övergripande de krav som ställs av miljöbyggnad och som undersökts 
i detta arbete. 
  
Det första kravet gäller byggnadens specifika energianvändning, som definieras enligt 
definitionen i BBR. Därefter följer krav på värmeeffektbehov som enligt miljöbyggnad 
definieras som ”byggnadens värmeförluster till följd av värmetransmission, luftläckage och 
ventilation fördelade på byggnadens ATemp” och ges i W/m2. Värmeeffektbehovet skall 
räknas ut för en dag då dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) 4

 
 råder. 

Kravet på högsta tillåtna solvärmelast 5

Under kravet för energislag bedöms en byggnad utefter vilken eller vilka typer av 
energibärare som används och byggnader som använder sig främst av energi som är 
förnyelsebar, ger små utsläpp och lite avfall ska ges ett högre betyg. Här delas energin in i 
fyra olika miljökategorier beroende på källa och dessa är som följer. 

 bedöms enbart i vistelserum, vilka enligt 
miljöbyggnad är kök, vardagsrum och sovrum.  

Miljökategori 1 
• Solenergi: Värme från solfångare och el från solceller 
• El från vind- och vattenkraft 
• Industriell spillvärme som saknar försäljningsvärde och som annars skulle gå 

förlorad. 
 
Miljökategori 2 

• Energi som härrör från biobränsle i värme- och kraftvärmeverk. 
• Miljöprövad biobränslepanna. 

 
Miljökategori 3 

• Icke miljögodkända pannor (Kategorin är endast aktuell i befintliga byggnader). 
 
Miljökategori 4 

• Energi som är varken förnyelsebar eller flödande, t ex som naturgas, olja, torv, 
kol, kärnkraft (uran). 

(Miljöbyggnad, 2014) 

För ventilationsstandard gäller BBR:s krav på uteluftsflöde6

  

, men här ställs även krav på 
frånluftsflöde för de högre betygen silver och guld. För betyget guld krävs även att minst 80 
% av de svarande på fråga 3 i miljöbyggnads enkätundersökning, som finns att läsa i Bilaga 1, 
uppfattar luftkvaliteten som acceptabel, bra eller mycket bra.  

                                                       
4 DVUT står för dimensionerande vinterutetemperatur och är den kallaste medeltemperaturen uppmätt under 
minst ett dygn och varierar från plats till plats (Boverket, 2015). 
5 Är ett mått på värmetillskottet från solen och mäts i [W/m2] 
6 Med uteluftsflöde menas att tilluften kommer från uteluften. 



 

6 
 

Dagsljusfaktorn7

Termiskt klimat sommar och vinter utvärderas med hjälp av värden för percentage of people 
dissatisfied (PPD), som är ett mått på hur många personer som uppfattar inomhusklimatet 
som otillfredsställande. Ett PPD-värde på under 15 % krävs för betyget Silver och för Guld ska 
PPD vara under 10 %. Utöver kravet på PPD krävs även för guld att minst 80 % av de 
svarande på fråga 1 respektive 2 i miljöbyggnads enkätundersökning uppfattar det termiska 
klimatet som acceptabelt, bra eller mycket bra. 

 skall mätas i en punkt 1 m från den mörkaste sidoväggen, 0,8 m ovanför 
golvet och på halva rumsdjupet. En dagsljusfaktor på 1,2 % eller mer gäller för både Silver 
och Guld, men för guld krävs även att minst 80 % av de svarande på fråga 5 i miljöbyggnads 
enkätundersökning uppfattar dagsljusförhållandena som acceptabla, bra eller mycket bra. 

Gränsvärden som ska uppnås enligt miljöbyggnadskraven för de krav som studeras står att 
läsa i Tabell 2. 

  

                                                       
7 Dagsljusfaktor är ett mätetal som är till för att beskriva mängden dagsljus som når en viss punkt i ett rum. Den 
brukar vanligtvis uttryckas i procent och är förhållandet mellan ljusstyrkan i en viss punkt inomhus och den 
totala ljusstyrkan utomhus. 
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Tabell 2: Här listas de krav från miljöbyggnad som har undersökts i detta arbete.  

Krav Brons Silver Guld 
Energianvändning 
[kWh/m2, ATemp] ≤ BBR = 80  ≤ 75 % BBR = 60  ≤ 65 % BBR = 52  

Värmeeffektbehov  
[W/m2, ATemp vid 

DVUT] 

≤ 60 ≤ 40 ≤ 25 

Solvärmelast [W/m2, 
golvarea i vistelserum] 

≤ 38 ≤ 29 ≤ 18 

Energislag 
> 50 % från 

Miljökategorierna 
1, 2 och 3 

> 10 % från 
Miljökategori 1 och  

< 25 % från 
Miljökategori 4 

Alternativt:  
> 50 % från 

Miljökategori 2 och  
< 25 % från 

Miljökategori 4 

> 20 % från 
Miljökategori 1 och 
< 20 % från vardera 

Miljökategori 3 och 4 
Alternativt:  
> 50 % från 

Miljökategori 2 och  
< 20 % från 

vardera Miljökategori 
3 och 4 

Ventilationsstandard Uteluftsflöde ≥ 0,35 
l/s, m2 golv. 

Uteluftsflöde ≥ 0,35 
l/s, m2 golv  

Möjlighet till forcering 
av frånluftsflöde i kök 

SILVER + 
Frånluftsflöde i bad-, 
dusch- eller tvättrum 

Godkänt enkätresultat 

Dagsljus DF ≥ 1,0 % DF ≥ 1,2 % 

DF ≥ 1,2 % visad med 
datorsimulering. 

 
Godkänt resultat från 

enkät eller 
egendeklaration 

Termiskt klimat vinter PPD ≤ 20 % PPD ≤ 15 % PPD ≤ 10 % 
Godkänt enkätresultat 

Termiskt klimat 
sommar 

PPD ≤ 20 % 
 

Öppningsbara fönster 
ska finnas 

PPD ≤ 15 % 
 

Öppningsbara fönster 
ska finnas 

PPD ≤ 10 % 
Godkänt enkätresultat 
Öppningsbara fönster 

ska finnas 
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2.3 Inomhusmiljö och inomhusklimat 
De två begreppen inomhusmiljö och inomhusklimat används ofta synonymt, men skiljer sig 
något åt. Inomhusklimat fokuserar på olika temperaturer inomhus, vilket påverkar den 
termiska komforten (som beskrivs senare i detta avsnitt), CO2-halt i inomhusluften och 
relativ luftfuktighet. Inomhusklimat faller in under begreppet inomhusmiljö som även 
innefattar radon, buller, ljus, luftkvalitet, skadedjur, elektromagnetiska fält med mera 
(Folkhälsomyndigheten 2015). I detta arbete har fokus för inomhusmiljön legat på det 
termiska klimatet, CO2-halt samt ljus.  

Vi människor spenderar mer och mer tid inomhus, vilket gör att inomhusmiljön har en stor 
betydelse för människors hälsa. Av Sveriges vuxna befolkning säger 18 % att de har ett eller 
flera symptom, som de relaterar till följd av dålig inomhusmiljö på arbetet, i bostaden eller 
skolan (Folkhälsomyndigheten 2015). 

Om inomhusklimatet inte upplevs som tillfredställande av de boende, kommer dessa att 
söka andra alternativ till uppvärmning, eventuell kylning och bättre ventilation. De boende 
kan i dessa fall sätta in extra element, luftkonditionering eller vädra mer än normalt, vilket 
leder till en högre energianvändning. Det är därför viktigt att kunna uppskatta hur 
inomhusklimatet kommer uppfattas innan en byggnation påbörjas. Ett gott inomhusklimat är 
inte bara viktigt ur energiperspektiv utan även ur ett hälsoperspektiv. 

Den termiska komforten i en bostad är en högst subjektiv upplevelse och är därför väldigt 
svår att mäta. De mätvärden som används för att bedöma den termiska komforten är, relativ 
luftfuktighet (RH), luftens temperatur, strålningstemperatur från omkringliggande ytor, 
luftens hastighet i rummet, människans aktivitetsnivå (basalomsättning)8 och hur mycket 
kläder en person har på sig 9

Ventilationen i en bostad har en vital roll för inomhusklimatet och det är viktigt att 
luftflödena hålls på bra nivåer för att undvika dålig komfort och hälsoproblem hos de 
boende. För att se om ventilationens funktion är tillräcklig kan koldioxidhalten i 
inomhusluften användas som indikator. En koldioxidhalt på mer än 1000 ppm brukar anses 
som dåligt och kan tyda på att ventilationsflödena inte är tillräckliga för att ventilera ut 
föroreningar, även om koldioxidhalten i sig är långt ifrån hälsovådlig. I väl ventilerade 
bostäder ligger koldioxidhalten på 600-800 ppm (Folkhälsomyndigheten, 2014).  I Tabell 3 

. Genom att ställa upp en energibalansekvation där 
värmeöverföring från konvektion, strålning och konduktion jämförs mot en persons 
aktivitetsnivå kan termisk komfort räknas ut. Om värmen som avges är större än mängden 
värme som tas upp upplever personen det som kallt och tvärtom som varmt (Autodesk, 
2011). Den termiska komforten benämns enligt ASHRAE (2010), som “that condition of mind 
which expresses satisfaction with the thermal environment and is assessed by subjective 
evaluation”. Det hela utgår alltså från vad den boende uppfattar som tillfredställande vad 
gäller temperaturen i bostaden och därför kan inga exakta värden räknas ut då alla 
människor upplever känslan av varmt och kallt på olika sätt. Det som upplevs som varmt för 
någon kan upplevas som kallt för någon annan (Autodesk, 2011). 

                                                       
8 Mätt i MET där ett värde av 1 kan motsvaras av att sitta still och se på TV eller lyssna på musik utan att prata. 
(Ainsworth et al. 2010) 
9 Mätt i CLO (clothing value), där 1 motsvaras av att ha långbyxor, långärmad skjorta, långärmad tröja och T-
shirt på sig. (ASHRAE Handbook, 2005) 
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står vilka gränsvärden som bör hållas för att det inte ska åligga risk för olägenheter och att 
människors hälsa påverkas negativt.  

Tabell 3: Visar rekommenderade gränsvärden för luftkvalitet och luftflöden i bostäder enligt Folkhälsomyndigheten 
(2014). 

Parameter Värde 
Uteluftsflöde ≥ 0,35 l/s, m2 eller ≥ 4 l/s och person 
Luftomsättning ≥ 0,5 rumsvolymer/timma 
Fuktskillnad, inne-ute ≤ 3 g/m3 

Lufthastighet ≤ 0,15 m/s 
koldioxidhalt ≤ 1000 ppm 

 

Enligt Warfinge och Dahlblom (2010) är det många som anser att gränsen på 1000 ppm för 
koldioxidhalt är ett för strängt krav. Detta grundar sig i att det är först vid en koldioxidhalt på 
över 5000 ppm som koldioxid kan ha skadliga effekter, vid 20 000 ppm kan människor få 
ökad andningsfrekvens och huvudvärk och vid 100 000 ppm är halten direkt dödlig 
(Folkhälsomyndigheten 2015). 

2.3.1 Uppskattning av upplevt inomhusklimat 
Med hjälp av mätetalen PMV (predicted mean vote) och PPD (predicted percentage 
dissatisfied), kan en bra överblick fås av hur det termiska klimatet kommer att upplevas 
innan byggnaden är färdigbyggd. 

PMV är en betygsskala där det bedöms hur de flesta troligtvis kommer uppfatta det termiska 
klimatet vid en viss lufttemperatur, luftfuktighet, strålningstemperatur, lufthastighet, 
människans aktivitetsnivå och hur mycket kläder människan har på sig. Ursprungliga data för 
PMV skalan togs fram genom att utsätta en stor grupp människor för olika termiska 
förhållanden i en klimatkammare och samtidigt låta dem beskriva på en skala från -3 (kallt) 
till 3 (väldigt varmt) hur de upplevde komforten. Skalan togs fram av Povl Ole Fanger och kan 
ses i tabell 4, i vissa fall kallas även PMV och PPD för Fanger index.  Data sammanställdes och 
en matematisk modell togs fram med hjälp av hur de olika fysiologiska och miljömässiga 
faktorerna påverkar varandra. Enligt ASHRAE (2010) ligger ett acceptabelt värde för PMV 
mellan -0,5 och 0,5 (Autodesk, 2011). 

Tabell 4: Tabell över betygsskalan gällande PMV 

Värde Känsla 
-3 Kallt 
-2 kyligt 
-1 svalt 
0 Neutralt 
1 Något varmt 
2 Varmt 
3 Väldigt varmt 

 

PPD är en funktion av PMV, där andelen personer som är missnöjda med det termiska 
klimatet uppskattas för ett visst värde på PMV. Fler personer kommer vara missnöjda, alltså 
PPD kommer öka, desto längre från 0 som värdet för PMV kommer. Värdet på PPD kan som 
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max nå 100 %, vilket innebär att alla som vistas i den aktuella zonen är missnöjda (Autodesk, 
2011). Ett värde för PPD på 10 % eller lägre anses vara acceptabelt enligt ASHRAE (2010). 

Ekvationerna som används vid uträkning av PMV och PPD återfinns i Bilaga 2. 

2.4 Simuleringsverktyg 
I projektet har tre olika simuleringsprogram använts. Alla tre programmen är godkända för 
simulering av kravuppfyllelse enligt Miljöbyggnad (2014). De tre programmen är IDA-ICE, 
Velux Daylight Visualizer och Parasol. 

IDA-ICE (Indoor Climate and Energy) är ett simuleringsprogram där bl.a. en byggnads 
värmebehov, elanvändning, olika inomhustemperaturer och luftfuktighet kan simuleras med 
inbyggda balansekvationer. Det ges även resultat för att spegla de boendes komfort i 
byggnaden så som PPD, PMV och CO2-halten i inomhusluften. Simuleringarna kan köras i 
justerbara tidssteg där även årstidsvariationer inkluderas. Ventilations- och 
uppvärmningssystem, går det att justera på komponentnivå så att de ska passa användarens 
egna behov. Med hjälp av en inbyggd funktion i programmet, kallad ESBO-plant, går det att 
lägga till solpaneler för el och värme, vindkraft och borrhålslager för att simulera hur mycket 
energi som kan genereras/tas till vara på med de olika metoderna. 

Velux Daylight Visualizer (VDV) är ett program där dagsljusfaktor, luminans och illuminans i 
en byggnad kan simuleras. Det går även att göra renderingar med olika typer av ytmaterial 
och färger på väggar, golv och tak, möbler kan läggas in och det går att rendera kortare 
filmsekvenser för att se hur ljuset rör sig i ett rum under en dag. 

Parasol är ett program för jämförelse av energi- och effektbehov samt innetemperatur för 
olika glas och solavskärmningar. 
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3 TEORETISK RAM 
Då arbetet utgår från att ge förslag på hur bostäderna i Nya Wahlbecks ska byggas för att bli, 
energieffektiva och certifierade enligt miljöbyggnadskrav, samt hur solel och solvärme kan 
utnyttjas, är det främst energianvändning som står i fokus, men även klimatpåverkan i form 
av utsläpp i CO2-ekvivalenter har undersökts. Med detta i åtanke har teorin varit grundad 
kring lågenergiprinciper. 
 
Grundtanken i ett energieffektivt hus är att värmeenergin ska användas optimalt. För att en 
byggnad ska bli energieffektiv ska klimatskalet vara välisolerat och lufttätt. En välisolerad 
byggnad har låga värmeförluster via klimatskalet p.g.a. lägre transmission. En annan orsak till 
att en byggnad bör vara välisolerad och lufttät är för att undvika att värmen läcker ut via 
springor i klimatskalet och kontroll av luftutbytet ska istället ska med ventilationssystemet, 
som i de flesta lågenergi- och passivhus står för värmedistributionen. Mekaniska till- och 
frånluftsystem möjliggör också att värmen hos frånluften kan återvinnas genom förvärmning 
av tilluft. Av en byggnads totala energianvändning härrör i snitt ca 30 % från 
ventilationssystemet i Europeiska byggnader. Fläktaggregaten har förbättrats avsevärt det 
senaste decenniet och nu går trenderna mot så kallad behovsstyrd ventilation. Alltså 
ventilationssystem som sätts igång i rum när det vistas människor där för att gå ner på en 
lägre nivå när rummen är tomma. Ett väl fungerande ventilationssystem är också en 
förutsättning för ett bra inomhusklimat. (Isover, 2011) 
 
Valet av uppvärmningssystem i bostäder har en stor inverkan på primärenergianvändning 
och relaterade CO2-utsläpp då det avgör vilka energibärare som kan användas. Fjärrvärme 
och bergvärme förknippas med låg primärenergianvändning medan direkt eluppvärmning är 
väldigt energikrävande. Energibärare som förknippas med låga CO2-utsläpp är t.ex. biomassa 
medan höga utsläpp hörrör från exempelvis kolkondenskraftverk. (Joelsson, 2008) Med 
ordet energianvändning menas hädanefter köpt energi.  
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4 METOD 
För att besvara frågeställningarna i detta examensarbete har ett flertal olika metoder 
använts. Dessa metoder innefattar insamlande av bakgrundsinformation, simuleringar av en 
byggnad i programmet IDA-ICE, simuleringar i Velux Daylight Visualizer och Parasol samt 
energiberäkningar. 

4.1 Insamling av bakgrundsinformation 
Den största delen av arbetet har genomförts genom simuleringar av en byggnadsmodell i 
IDA-ICE. För att konstruera en modell i IDA-ICE, som skulle kunna motsvara en trolig och 
verklig byggnad, krävdes att modellen uppfyller de krav som ställs på nyproducerade 
byggnader. Med detta i åtanke samlades information om BBR in där de grundläggande 
kraven som ska uppfyllas för nyproducerade byggnader finns med. Kraven från miljöbyggnad 
gicks igenom och därefter valdes de krav ut som var möjliga att undersöka i projektet. För att 
kunna modellera byggnaden var det även viktigt att veta vilka material som används i 
byggnader idag och hur dagens byggnader är konstruerade, vilket ledde till att information 
om olika fabrikörers vägg-, tak- och golvkonstruktioner samlades in. 

4.2 Energibalansberäkningar 
Vid validering av befintliga byggnader brukar en energikartläggning genomföras för att veta 
hur mycket energi som används och till vilka ändamål den används, t.ex. hur mycket el som 
används i bostäderna och i fastigheten samt hur mycket energi som går åt till uppvärmning 
och varmvattenberedning. Eftersom byggnaden inte är konstruerad finns ingen möjlighet till 
empirisk validering, därför gjordes en handberäkning av energianvändningen för underlag till 
jämförelse med modellen. Värmeeffektbehovet för en kall designdag och den totala 
energianvändningen för uppvärmning under ett år räknades ut. 

Energibalansekvationen för värmeeffektbehovet jämställer all utgående värmeeffekt med 
den effekt som tillförs byggnaden. 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑃𝑖𝑛𝑓 = 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑  4.1 

Värmeförlusterna består av transmissionsförluster genom byggnadens klimatskal, förluster 
via ventilationsluften och via luftläckage genom klimatskalet. För att kompensera för 
värmeförlusterna tillförs värme, detta dels genom aktiviteter i bygganden och aktivt via 
värmesystemet. 

Transmissionsförlusterna benämns som 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠[W/K] och räknas ut genom att multiplicera 
värmegenomgångstalet för de delar av byggnaden som är i kontakt med den yttre miljön 
med respektive area och addera dessa, se ekv 4.2. 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = ∑𝑈𝑗 ∗ 𝐴𝑗 ekv 4.2 
 

𝑈𝑗 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑦𝑡𝑎 𝑗 [𝑊 𝑚2⁄  𝐾] 
 
𝐴𝑗 = 𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑦𝑡𝑎 𝑗 [𝑚2] 
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Värmeförluster från ventilationssystemet benämns 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡  och räknas ut genom att 
multiplicera luftens densitet vid aktuell temperatur med dess specifika värmekapacitet, 
ventilationsluftens volymflöde. Om värme återvinns i ventilationssystem (ett så kallat FTX 
system10

 

), används värmeväxlarens verkningsgrad för att beräkna hur mycket av värmen i 
ventilationsflödet som inte kan återvinnas och därmed blir förluster. Därför multipliceras 
�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 med 1 − värmeväxlarens verkningsgrad enligt ekv 4.3. 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ (1 − 𝜂) ekv 4.3 
 
𝜌 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔 𝑚3]⁄  
 
𝐶𝑝 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝐽 𝑘𝑔⁄ 𝐾] 
 
�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö det𝑎𝑣 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑢𝑡 [𝑚3 𝑠⁄ ] 
 
𝜂 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑥𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 
 
Den värmeförlust som sker via läckage genom byggnadens klimatskal benämns infiltration 
𝑄𝑖𝑛𝑓. Infiltrationsförlusterna räknas ut genom att multiplicera luftens densitet med luftens 
specifika värmekapacitet och volymflöde av luft genom byggnadens klimatskal 
(infiltrationsflöde). 
 

𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇�𝑖𝑛𝑓  ekv 4.4 
 

𝜌 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔 𝑚3]⁄  
 
𝐶𝑝 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝐽 𝑘𝑔⁄ 𝐾] 

 
�̇�𝑖𝑛𝑓 = 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 [𝑚3 𝑠⁄ ] 
 
Ofta är infiltrationsflödet svårt att bedöma, men kan mätas genom att bygganden trycksätts 
till 50 Pa. Flödet vid normal tryckskillnad kan sedan räknas ut enligt Awbi (2003) som:  
 

�̇�𝑖𝑛𝑓 = �̇�50 20⁄  
 
Där  
 
�̇�50 = 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑑 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑  𝑝å 50 𝑃𝑎 
 
Förlusterna summeras till en förlustterm som normalt kalas 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [W/K] 

 
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 ekv 4.5 

 

                                                       
10 Med FTX menas ett system som innehåller en frånluftsfläkt, en tilluftsfläkt och en värmeväxlare. Byggnaden 
ventileras med till- och frånluftsfläktarna och i värmeväxlaren överförs viss del av värmen från den varma 
frånluften till den kalla tilluften. (Energimyndigheten, 2011). 
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Den värmeeffekt som behöver tillföras byggnaden för att inomhustemperaturen ska vara 
den rätta består av värme från interna laster och tillförd energi via byggnadens 
uppvärmningssystem. De interna lasterna inkluderar hushållsapparater och elektrisk 
utrustning för att driva fastigheten, belysning i lägenheter och fastighet, värme från solen 
och även värme från de boende. Från elektriska apparater går det enligt Sveby (2009) att 
tillgodoräkna 70 % av den tillförda energin som värme till byggnaden. Sveby (2009) säger 
även att boende avger en värmeeffekt på 80 W. Ekvationen för uträkning av interna laster 
ses i ekv 4.5. 

 
𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 = �𝑃ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 + 𝑃𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙� ∗ 0,7 + 80 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑜𝑒𝑛𝑑𝑒 + 𝑃𝑠𝑜𝑙 ekv 4.5 

 

Ofta bortser man från solstrålning och personvärme då dessa är svåra att beräkna för hand. 

Den totala energianvändningen för uppvärmning över ett år, 𝐸𝐻𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 [𝑘𝑊ℎ], beräknades 
med ekv 4.6 där 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 multipliceras med antalet gradtimmar11

 
. 

𝐸𝐻𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 = 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐺𝑡  ekv 4.6 
 

Antalet gradtimmar togs ur tabell i bilaga 3. För att få ut rätt antal gradtimmar krävs att 
årsmedeltemperaturen för platsen är känd, samt byggnadens gränstemperatur12

 

. 
Gränstemperaturen räknas ut genom att subtrahera inomhustemperaturen, 𝑇𝑖, med kvoten 
mellan 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 och 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (se ekv 4.7). 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖 −
𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 ekv 4.7 

 
𝑇𝑔 = 𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [˚𝐶]  
 
I detta fall exkluderades personvärme och tillskott från solstrålning från 𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 samt 
infiltrationsförlusterna ur 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, vilket gav ekv 4.8, som användes vid handberäkningen. 
 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖 −
𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= 𝑇𝑖 −

(𝑃ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙+𝑃𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙)∗0,7
∑𝑈𝑗∗𝐴𝑗+𝜌∗𝐶𝑝∗�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡

 ekv 4.8 

 
𝑃ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙  är den värmeenergi som kommer från elektriska apparater och belysning i 
hushållen. Enligt Sveby (2009) kan 70 % av elen som används i ett hushåll tillgodoräknas som 
värme, vilket ger ekv 4.9, som användes i beräkningarna. 
 
𝑃ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 = 𝑊ℎ 𝑚2⁄ ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 ∗ 𝐴𝑇𝑒𝑚𝑝 ∗ 0,7 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝å 𝑒𝑡𝑡 å𝑟⁄  [𝑊] ekv 4.9 
 

                                                       
11 Gradtimmar är tiden under ett år då energi för uppvärmning måste tillföras byggnaden. Summan av 
temperaturskillnaden mellan inne- och uteluft varje timma under ett år anger antalet gradtimmar (Warfinge & 
Dahlblom, 2010).  
12 Gränstemperatur är den temperatur då värme från uppvärmningssystemen inte längre behöver tillföras, 
utan värmen från de interna lasterna räcker för att värma bostaden till den önskade inomhustemperaturen.  
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𝑃𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙  är värmeenergi från elektriska apparater i fastigheten som t.ex. belysning i 
allmänna utrymmen och driftsutrymmen, fläktar i ventilationssystem, pumpar i vatten 
ledningssystem m.m. som är placerat innanför byggnadens klimatskal. Även från dessa går 
det att tillgodoräkna 70 % av den använda elen som värmeenergi enligt Sveby (2009). Den 
tillgodoräknade värmeenergin räknades ut med ekv 4.10. 

 
𝑃𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 = 𝑊ℎ 𝑚2⁄ 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 ∗ 𝐴𝑇𝑒𝑚𝑝 ∗ 0,7 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝å 𝑒𝑡𝑡 å𝑟⁄  [𝑊] ekv 4.10 
 
Dimensionerande effekt för värmesystem beräknas för en tom byggnad utan interna laster 
och kan räknas ut med ekv 4.11. 
 
𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑇𝑖 − 𝐷𝑉𝑈𝑇)    ekv 4.11 
 
Det momentana effektbehovet från värmesystemet då byggnaden används kan beräknas 
med ekv 4.12 
 
𝑃 = 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑢)    ekv 4.12 
 
Där 
 
𝑇𝑢 = 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 
 
Miljöbyggnad definierar värmeeffektbehovet som ”byggnadens värmeförluster på grund av 
värmetransmission, luftläckage och ventilation fördelade på byggnadens ATemp”. För att på 
ett godkänt sätt räkna ut värmeeffektbehovet enligt Miljöbyggnad, kan antingen 
Miljöbyggnads egna beräkningsverktyg (se bilaga 4) användas eller också används ekv 4.11 
insatt i 4.13. en skillnad görs dock i uträkningen för 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 som ingår i 𝑃𝑚𝑎𝑥 där även 
förluster via köldbryggor räknas med (se ekv 4.14). I projektet genomfördes beräkningar 
med bägge metoder för att kunna jämföra resultaten och vara säker på att gränsvärdena 
inte överskreds för någon av metoderna. 
 
𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 = 𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑇𝑒𝑚𝑝
 [W/m2] ekv 4.13 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = �∑𝑈𝑗 ∗ 𝐴𝑗 + ∑(𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑙𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎)𝑖 ∗ (𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑘ö𝑙𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎)𝑖�   
ekv 4.14 

I Bilaga 4 ses Miljöbyggnads beräkningsverktyg som är ett arbetsblad i Excel med inbyggda 
ekvationer, där alla parametrar som beskrivits tidigare i avsnittet skrivs in och ett resultat 
genereras. 

4.3 Simulering i IDA-ICE 
För att simulera i IDA-ICE modellerades först projektbyggnaden upp och efter att modellen 
var klar enligt BBR:s krav på utformning genomfördes först en parameterstudie och 
känslighetsanalys. Därefter genomfördes ett flertal simuleringar med ändringar av 
parametrar för att kunna möta övriga krav från BBR och kraven från Miljöbyggnad. Med 
byggnaden avsedd att klara BBR som grund, modellerades ytterligare två byggnader. En för 
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att klara Miljöbyggnadsbetyget silver och en för att klara guld. De tre olika byggnaderna 
kommer härefter kallas BBR-byggnad, silverbyggnad och guldbyggnad. 

4.3.1 Modellering av projektbyggnad 
Som simuleringsobjekt valdes en av huskropparna från den befintliga översiktsplanen ut. 
Byggnaden som valdes ut är enligt situationsplanen ett bostadshus med fem våningar 
beläget utmed Westmansgatan, ca 80m långt, 14m brett och 15m högt. Byggnaden delades 
upp i fem lika stora delar med varsin entré, hiss och trapphus. Därefter modellerades alla 
omkringliggande byggnadskroppar upp som enklare objekt för att rätt skuggning och 
vindskydd skulle kunna simuleras. 

Lägenheterna och övriga rum så som garage, förråd, tvättstugor, trapphus, hisschakt och 
hissmaskinrum modellerades som hela zoner. Andelen av de olika lägenhetstyperna delades 
upp ungefärligt enligt Sveriges officiella statistik (2007), med ca 30 % treor och 20 % tvåor. 
För övriga storlekar på lägenheter har ingen statistik erhållits och dessa delades upp med  
20 % 1:or, 20 % 4:or och 10 % 5:or. Storleken på lägenheterna modellerades på så sätt att 
genomsnittsarean blev ca 67m2.  

Det fria passagemåttet för dörrar är enligt BBR 0,8m då dörren är uppställd i 90˚, och i 
modellen användes 1 m breda dörrar till lägenheterna och byggnadens entrédörrar är 1,2 m 
breda. För att det ska gå att svänga runt med en inomhusrullstol ska det finnas ytor där en 
cirkel med 1,3 m i diameter får plats och i modellen har dessa ytor modellerats så att de är 
1,5 m i diameter. I hus med fler än fyra våningar skall även en hiss finnas och den skall vara 
dimensionerad så att transport med sjukbår kan genomföras. Detta kräver dimensionerande 
mått av hiss på minst 1,1x2,1m, vilket har efterföljts i modellen. Kravet på lägsta takhöjd är 
2,4 m och har även det efterföljts i modellen.  

För att representera brukarnas beteende har schablonvärden för brukarindata enligt Sveby 
(2009) använts. Brukarindata för nya flerbostadshus enligt Sveby (2009) står listade i Tabell 5 
och fördelning av antal boende beroende på lägenhetsstorlek kan utläsas i Tabell 6. 

Tabell 5: Schablonvärden för brukarindata som använts i IDA-modellen. 

Parameter Värde 
Tappvarmvatten 25 kWh/m2, ATemp och år 
Hushållsel 30 kWh/m2, ATemp och år 
Andel tillgodoräknad värme från hushållsel 70 % 
Personvärme 80 W 
Närvarotid boende 14 h per dygn (schema i modellerna 17:00-07:00) 
Innetemperatur 21˚C 
 

Tabell 6: Fördelning av antal personer beroende av lägenhetens storlek 

Lgh storlek 1 rkv13 1 rk 14 2 rk  3 rk 4 rk 5 rk 6+rk 
Antal boende 1,42 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 3,51 
 

                                                       
13 Med rkv menas rum och kokvrå 
14 Med rk menas rum och kök 
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Ventilationssystemet har modellerats så att lägsta tilluftsflöde har varit 0,35l/s, m2. I de 
zoner där till- och frånluftsflödet varit olika, har till- och frånluftsflödena satts till det högre 
av de två värdena. Till- och frånluftsflödet har även justerats så att högsta CO2-halt inte 
överstigit 800ppm. Läckage över klimatskalet sattes till 0,5l/s, m2 vid ett tryck på 50 Pa. 
Verkningsgraden för värmeväxlaren i ventilationssystemet sattes till 0,8. Då en värmeväxlare 
av roterande typ har en verkningsgrad på 80-85 % enligt Svensk Ventilation (2015) får 0,8 
anses som ett lågt värde. Som värmeelement har ideala värmare använts vid simuleringarna. 

Då det är en nybyggnation som undersökts och således ny byggteknik som är tänkt att 
användas ställdes värmeförlusterna via köldbryggor in på att vara små och de varierar mellan 
0,1-0,005 W/K, m beroende på typ av köldbrygga. 

Fönsterstorleken modellerades utefter BBR:s schablonvärde i BBR-byggnaden där 
fönsterglasarean ska vara minst 10 % av rummets golvyta för att ge tillräckligt med 
dagsljusinsäpp. I silver- respektive guldbyggnaden användes storlek på fönster för att möta 
kraven ställda av Miljöbyggnad. Dagsljusinsläpp simulerades i programmet Velux Daylight 
Visualizer (se avsnitt 4.7 Simulering av dagsljus) för att säkerställa att kraven uppfylldes. 

För varje lägenhet modellerades en balkong där dörrmåttet på balkongdörren är satt till 1m 
för att även personer i rullstol ska kunna komma ut på ett smidigt sätt. Balkongerna har 
också tagits med i beräkningarna för dagsljusinsläpp då de bidrar till att skärma av solljuset. 
För modellen som parameterstudien genomfördes på var balkongernas storlek 1,5 m djupa 
och 3 m breda, medan de för byggnaderna som skulle uppnå miljöbyggnadskrav blev något 
mindre och är 1,5 m djupa och 2 m breda. 

Den modellerade byggnaden med omkringliggande skymmande byggnader kan ses i Figur 1.  

 
Figur 1: Översikt av den modellerade byggnaden med omkringliggande byggnader. 

Placeringen av den modellerade byggnaden i Nya Wahlbecks kan ses i Figur 2, som visar 
översiktsplanen av den nya stadsdelen. 
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Figur 2: översiktsplan av Nya Wahlbecks. Den modellerade byggnaden är inringad i rött. 

4.3.2 Struktur för parameterstudie och känslighetsanalys 
För att studera hur olika parametrar och åtgärder påverkar energianvändningen 
inomhusklimat genomfördes en parameterstudie av ett antal parametrar. De parametrar 
som undersökts samt vilka värden som undersökts för respektive parameter står att läsa i 
Tabell 7. Samtliga simuleringar i känslighetsanalysen och parameterstudien genomfördes på 
BBR-byggnaden. 

Vid parameterstudien över isolertjockleken varierades värdena mellan 0,15-0,50m. Att ha 
över 30cm isolering är väldigt ovanligt och de större värdena undersöktes enbart för att se 
om effekten avtar. 

När det kommer till värmeväxlaren valdes värdet 0,8 som grund, då det är ett vanligt värde 
för en roterande värmeväxlares verkningsgrad. Därefter sänktes verkningsgraden för att se 
hur eventuell installation av andra typer av värmeväxlare eller försämrad funktion skulle 
kunna påverka energibehovet. Det upptäcktes dock senare i projektet att p.g.a. en 
inställning för tilluftstemperaturen var värmeväxlarens egentliga verkningsgrad bara ca 61 %. 
Alla simuleringar i parameterstudien utfördes innan felet upptäcktes och är alltså 
genomförda med den lägre verkningsgraden. Detta hade dock ingen påverkan på resultatet 
av parameterstudien då alla simuleringar utfördes med samma inställning och 
parameterstudien kunde därför användas utan att göras om. Känslighetsanalysen för 
verkningsgraden utfördes igen efter att felet upptäckts för att ge rätt resultat.  
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Tabell 7: Visar de parametrar och dess olika värden som undersöktes i parameterstudien och känslighetsanalysen. 

Parameter Förändring 
Isolertjocklek 0,15 m (+0,05 m) 

0,20 m (+0,05 m) 
0,25 m (+0,05 m) 
0,30 m (+0,10 m) 
0,40 m (+0,10 m) 

VVX 80 % (-5 %) 
75 % (-5 %) 

70 % (-10 %) 
60 % (-10 %) 

Solavskärmning Persienner 
Markiser 

Persienner och markiser 
Styrtemperatur15 19˚C  inomhus 

20˚C 
Typ av ventilation CAV 

VAV 
Fönsterglasandel 10,6 % (godkänt i BBR-byggnaden) 

10,8 % (godkänt i silver- och guldbyggnaden) 
 

Solavskärmningen undersöktes med persienner, markiser, både persienner och markiser och 
helt utan solavskärmning. Persiennerna sattes på ett schema där de var fördragna nattetid 
under vintern och mellan maj och september är de fördragna nattetid samt dagtid då ingen 
är hemma för att minska solinstrålningen. Markiserna sattes till att aktiveras då 
solstrålningen på det tillhörande fönstret överskred 100 W/m2. 

Styrtemperaturen för inomhustemperatur undersöktes för att se hur den påverkar dels 
energiförbrukningen, men också hur det termiska klimatet uppfattas vid olika 
inomhustemperaturer. 

Ventilationssystemet testades med två olika system, ett med konstant flöde (CAV) och ett 
med variabelt flöde (VAV). Vid simuleringen av CAV var flödena inställda så som beskrivs i 
avsnitt 4.3.1 (Modellering av projektbyggnad). När simuleringen av VAV genomfördes valdes 
att ventilationsflödet i lägenheterna gick ner på 0,1 l/s, m2 då ingen vistades i lägenheten 
(mellan kl: 07-17) för att sedan gå upp till det värde som sattes för CAV. För de slutgiltiga 
modellerna har ventilationssystemet designats så kraven för både Silver och Guld uppfyllts. 
Det innebär för Silver att minsta uteluftsflöde är ≥ 0,35l/s, m2 golv och det finns möjlighet till 
forcering av frånluftsflöde i kök på 35l/s. Det samma gäller för betyget Guld där möjlighet till 
forcering även ska finnas i bad/duschrum. Utöver dessa krav är även kraven från BBR 
uppfyllda i alla zoner. Vid betyget Guld krävs också att ett godkänt resultat från 
miljöbyggnads enkätundersökning erhålls. En enkätundersökning har inte kunnat 
genomföras då byggnaden inte existerar ännu. 

Fönsterglasandelens påverkan på byggnadens energianvändning simulerades med fönster 
som hade en tillräcklig area för att klara BBR:s krav på dagsljusfaktor, för att sedan simuleras 

                                                       
15 Med styrtemperatur menas ett satt värde på temperatur som simuleringsprogrammet ska försöka hålla.  
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med fönster utformade för att klara Miljöbyggnads krav. Här gjordes ingen större utredning 
då det redan från början stod klart att det skulle vara viktigt att hålla nere 
transmissionsförlusterna och solvärmelasten (som står beskrivet i avsnitt 4.5), vilka båda 
påverkas negativt av större fönsterarea. Därför togs beslutet att det var tillräckligt att 
genomföra parameterstudien för enbart dessa två fall. 

4.4 Energianvändning, PPD och PMV i IDA-ICE 
Resultaten från parameterstudien och känslighetsanalysen användes för att kombinera de 
olika parametrarna till tänkbara byggnadsutformningar. Ett flertal olika utformningar 
studerades med simuleringar för att undersöka målvärdena satta av Miljöbyggnad (2014). 
Även andra parametrar så som isolertjockleken i yttertaket, hur länge solavskärmningen var 
aktiverad, olika scheman och fler varianter av flödena i ventilationssystemet och även fler 
olika styrtemperaturer för lägsta och högsta inomhustemperatur och CO2-halten. 

Utöver att få ner energianvändningen till godkända nivåer gällde det att samtidigt hålla PPD 
under de godkända värdena. Direktiven i kravet för termiskt klimat under vintern i 
Miljöbyggnad (2014), säger att en simulering skall genomföras med ortens DVUT (som för 
Linköping är -17,6˚C) på punkten där risken för diskomfort är som störst, d.v.s. en meter in i 
rummet vid mitten av det största fönstret (Miljöbyggnad, (2014). MET skall antas vara 1,2 
och CLO 1,0. 

Miljöbyggnadsdirektiven anger att simulering av termiskt klimat under sommaren ska 
utföras det tillfälle på året då tillförd kyla är som störst och vid den punkt där risken för 
obehag är som högst. För dessa simuleringar används MET 1,2 och CLO 0,5. Simuleringen 
genomfördes för en designdag med en temperatur som enligt ASHRAE (2005) kan ses som 
extremtemperatur för sommaren i Linköping. 

Värden för såväl PPD som PMV erhölls även från helårssimuleringar i IDA-ICE. 

4.5 Beräkning av solvärmelast 
Solvärmelast (SVL) är den värmeeffekt per kvadratmeter som tillförs ett rum från solen. För 
att räkna ut solvärmelasten enligt miljöbyggnadskrav används en förenklad metod som utgår 
från att maximala solstrålningen mellan vår- och höstdagjämningen mot en vertikal yta är 
800 W/m2. Enligt metoden som anges i Miljöbyggnad måste, förutom solstrålningen, 
rummets fönsterglasarea, rummets golvarea och solfaktorn16

                                                       
16 Solfaktorn, även kallad g-värde, anger hur stor del av den utvändiga värmestrålningen i procent som passerar 
genom glaset. I det här fallet används gsyst vilket anger hur stor del av värmestrålningen som passerar genom 
fönster tillsammans med dess solavskärmning, som t.ex. markiser och persienner. 

 av systemet vara känd. Två 
olika ekvationer kan enligt Miljöbyggnad (2014) användas, vilken som används beror på om 
det finns fönster i rummet som ligger i olika vädersträck eller om alla fönster är riktade åt 
samma håll. För uträkningar då alla fönster är riktade åt samma väderstreck användes ekv 
4.15. I rum med fönster åt flera olika väderstreck användes ekv 4.15 och 4.16 där sedan det 
högsta värdet valdes ut. Enbart rum med fönster riktade mot öster och väster via söder (90 
till 270 grader) ska bedömas enligt Miljöbyggnad (2014). 
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För att räkna ut solvärmelasten i rum med fönster riktade i ett väderstreck multipliceras 
solstrålningen med solfaktorn för systemet och kvoten mellan fönsterglasarean och 
rummets area. 

𝑆𝑉𝐿 = 800 ∗ 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ∗
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠
𝐴𝑟𝑢𝑚

 [𝑊 𝑚2⁄ ] ekv 4.15 

Där 

𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 = 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 = 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛 𝑎𝑣 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑔𝑙𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖 𝑟𝑢𝑚𝑚𝑒𝑡 

𝐴𝑟𝑢𝑚 = 𝑟𝑢𝑚𝑚𝑒𝑡𝑠 𝑔𝑜𝑙𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎 

Om ett rum har fönster i flera riktningar används ekv 4.16 där solstrålningen som tidigare 
multipliceras med solfaktorn för systemet och kvoten mellan fönsterglasarean och rummets 
area. Detta görs för fönstren i bägge riktningar och därefter adderas värdet av dessa ihop. En 
solinstrålning på 560 W/m2 ska enligt Miljöbyggnad (2015) användas i denna ekvation. 

𝑆𝑉𝐿 = 560 ∗ 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ∗
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑣ä𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘 1

𝐴𝑟𝑢𝑚
+ 560 ∗ 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ∗

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑣ä𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑟𝑒𝑐𝑘 2

𝐴𝑟𝑢𝑚
 [𝑊 𝑚2⁄ ] ekv 4.16 

Värdet på gsyst erhölls genom simuleringar i programmet Parasol, då detta är en godkänd 
metod enligt Miljöbyggnad (2014). Parasol är ett enkelt simuleringsprogram där det bara går 
att simulera ett rum i taget. Rummets och fönstrens mått bestäms, i vilket vädersträck det 
ligger anges och därefter bestäms vilken typ av solavskärmning och vilken typ av 
glaskombination som fönstren har. 

4.6 Bedömning av energislag 
För att kontrollera om byggnaden kunde uppnå betyget Silver, eller Guld gällande energislag 
användes Miljöbyggnads egna beräkningsverktyg. I beräkningsverktyget finns utsläppsdata 
för fjärrvärme från alla leverantörer i Sverige. Data som ges i beräkningsverktyget är i form 
av hur många procent av bränslet som härstammar från de olika kategorierna listade av 
Miljöbyggnad (2014). För fastighets- och hushållsel testades olika energikällor för att komma 
fram till kombinationer som blev godkända enligt Miljöbyggnadskraven. 

4.7 Simulering av dagsljus 
Som tidigare nämnts ska bostäder enligt Boverket (2015) utformas så att tillfredsställande 
ljusförhållanden är möjliga att uppnå och något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där 
människor vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till direkt solljus.  

Undersökningen av huruvida det kommer in direkt solljus eller inte i lägenheterna 
kontrollerades genom att göra en animation i IDA-ICE med solljus och skuggor. För att 
säkerställa att det kommer in direkt solljus alla dagar på året gjordes animeringen på två 
datum, sommarsolståndet och vintersolståndet då solen står som högst respektive lägst 
under ett år. 

Kravet från Miljöbyggnad är en dagsljusfaktor på minst 1,2 % för betyg guld och silver. Enligt 
definitionen beräknas dagsljusfaktorn under en dag då himlen är jämnmulen (Löfberg, 1987). 
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För att beräkna dagsljusfaktorn i detta projekt användes simuleringsprogrammet Velux 
Daylight Visualizer (VDV).  

För att simulera i VDV skapas först en modell av byggnaden, antingen genom att modellera 
byggnaden med omkringliggande objekt direkt i VDV eller genom att importera en CAD-
modell från något CAD-program.  
 
I detta projekt modellerades byggnaden i VDV:s egna modelleringssystem. Där går det dock 
bara att skapa enplansbyggnader, men för att kringgå det problemet modellerades varje 
plan för sig och höjden av de kringliggande (skymmande) objekten anpassades efter vilket 
våningsplan som modellerades. Efter att byggnadens geometri och de kringliggande 
objektens placering och storlek var klar modellerades, till skillnad från i IDA-modellen, även 
individuella rum in i lägenheterna. Därefter bestämdes placering och storlek på fönster och 
dörrar, samt vilket ljusinsläpp fönstren hade, så att kraven uppfylldes. Invändig färg för tak 
och väggar modellerades som matt vitt och golven som ljus parkett. 

4.8 Normalårskorrigering 
Då utomhustemperaturen har stor betydelse för en byggnads uppvärmningsbehov, innebär 
det att energianvändningen för uppvärmning skiljer sig mellan olika år, beroende på om det 
är ett kallt eller varmt år. I IDA-modellen har simuleringarna körts med klimatdata från 2012 
då det var varmare än ett genomsnittligt år. Detta innebär att uppvärmningsbehovet från 
simuleringarna är något lägre än vad det skulle varit under ett normalår. För att kunna ge ett 
värde på hur stort uppvärmningsbehovet skulle vara under ett normalår har en så kallad 
normalårskorrigering utförts. Information om antal graddagar17

 

 för 2012, samt graddagar för 
ett normalår samlades in och därefter räknades korrigeringsfaktorn ut med ekv 4.17 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 2012

        ekv 4.17 

 
Normalårskorrigeringen utfördes därefter genom att multiplicera energibehovet för 
uppvärmning med korrigeringsfaktorn. 
 

4.9 Utvärdering av solel & solvärme 
För att undersöka hur mycket energi som skulle kunna genereras/sparas med hjälp av 
solpaneler monterade på byggnaden användes IDA-ICE inbyggda simuleringsverktyg ESBO-
plant. I ESBO-plant bestämdes solpanelernas yta, vinkel mot solen och riktning i väderstreck. 
De olika fall som undersöktes var om solpaneler installeras på taken och husväggarna i 
riktning mot söder, sydväst och öster. När solpanelerna och solcellerna installerats på taket 
och sydväggen står de vridet i en vinkel på 31̊ mot öst från söder. Västväggen är riktad i en 
vinkel av 31̊  mot söder från rak västlig riktning och östväggen i en vinkel av 31˚ mot norr 
från rak östlig vinkel. Verkningsgraden för solcellerna sattes till 14 % då en verkningsgrad 
mellan 13 och 16 är vanligt enligt Tütüncü (2014). 

                                                       
17 Antalet graddagar för en månad är summan av grader i dygnsmedeltemperatur under 17˚C. Alltså: om det är 
13˚C i dygnsmedeltemperatur tre dagar på en månad och resterande dagar är dygnsmedeltemperaturen 17˚C 
eller mer, blir antal graddagar = (17 − 13) ∗ 3 = 12. 
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4.10 Utvärdering av klimatpåverkan 
I projektet har klimatpåverkan beräknats i form av CO2-utsläpp. Det har gjorts med data för 
fjärrvärmemixen i Linköping, svensk elmix, nordisk elmix och marginalel (se tabell 8 för 
referensvärden av klimatpåverkan från respektive el- och fjärrvärmemix). 

Tabell 8: visar referensvärden för klimatpåverkan från olika elmixer och linköpings fjärrvärmemix (Carlander & Tullson, 
2014). 

Energibärare Utsläpp [kg CO2-eq/kWh] 
Svensk elmix 0,025 
Nordisk elmix 0,1 
Marginalel 1 
Linköpings fjärrvärmemix  
(64 % avfall, 26 % trä, 4 % olja, 6 % kol) 

0,112 

  

Den totala energianvändningen för uppvärmning multiplicerades med värdet för linköpings 
fjärrvärmemix för att få fram CO2-utsläpp p.g.a. uppvärmning. Detta genomfördes för 
silverbyggnaden och guldbyggnadens fjärrvärmeanvändning samt för kravet ställt i BBR. Det 
antas i beräkningen för en byggnad som precis är godkänd enligt BBR:s krav att 15 kWh/m2, 
år av byggnadens specifika energianvändning används som fastighetsel, enligt Sveby (2009), 
och resterande energi går till uppvärmning och varmvattensberedning som fortsättningsvis 
benämns som fjärrvärme. Då kravet från BBR är en specifik energianvändning på 80 kWh/m2 
och år härstammar således 65 kWh från användningen av fjärrvärme. Resultaten jämfördes 
sedan mot varandra för att se skillnaden i utsläpp. 

För CO2-utsläpp p.g.a. elanvändning multiplicerades byggnadernas användning av 
fastighetsel med referensvärdena för svensk elmix och nordisk elmix. Vid beräkning med 
marginalel multiplicerades skillnaden i användning av fastighetsel med referensvärdet för 
marginalel och adderades med utsläppen från den ursprungliga elmixen (se ekv 4.18). 

𝑘𝑔𝐶𝑂2 = �𝑘𝑊ℎ𝑓𝑎𝑠𝑡.𝑒𝑙 𝐵𝐵𝑅 − 𝑘𝑊ℎ𝑓𝑎𝑠𝑡.𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙� ∗ 𝑟𝑒𝑓𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑙 + 𝐶𝑂2 𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑙𝑚𝑖𝑥  

ekv 4.18  
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5 RESULTAT, ANALYS & DISKUSSION 
I detta kapitel visas resultaten av de olika simuleringarna och beräkningarna, resultaten 
analyseras och diskuteras även under respektive rubrik. 

5.1 Jämförelse handberäkning och simulering av energibehov 
Här följer handberäkningen av energibalansen och jämförelsen mot de simulerade värdena 
för uppvärmningsbehovet.  

Beräkning av energibalans vid DVUT. 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑃𝑖𝑛𝑓   ekv 5.1 

Där 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∗ (𝑇𝑖 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) = ∑𝑈𝑗 ∗ 𝐴𝑗 ∗ (𝑇𝑖 − 𝐷𝑉𝑈𝑇)  ekv 5.2 
 
Och 
 
∑𝑈𝑗 ∗ 𝐴𝑗 = 𝑈𝑇𝑎𝑘 ∗ 𝐴𝑇𝑎𝑘 + 𝑈𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 ∗ 𝐴𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑈𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑑ö𝑟𝑟 ∗
𝐴𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑑ö𝑟𝑟 + 𝑈𝑘ä𝑙𝑙𝑎𝑟𝑣ä𝑔𝑔 ∗ 𝐴𝑘ä𝑙𝑙𝑎𝑟𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑘ä𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝐴𝑘ä𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑙𝑣 = 0,15 ∗ 1123,11 + 0,23 ∗
1783 + 1,1 ∗ 549 + 0,82 ∗ 150 + 0,11 ∗ 497 + 0,15 ∗ 1098,5 = 1524,9 𝑊 𝐾⁄   
 
𝑇𝑟 = 21˚𝐶  
 
𝐷𝑉𝑈𝑇 = −17,6 ˚𝐶 𝑓ö𝑟 𝐿𝑖𝑛𝑘ö𝑝𝑖𝑛𝑔 
 
Värdena för ∑𝑈𝑗 ∗ 𝐴𝑗, 𝑇𝑟 och 𝑇𝑜 insatt i ekv 5.2 gav. 
 
𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 58861 𝑊      (1) 
 
Ventilationsförlusterna räknades ut med ekv 5.3. 
 
𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ (𝑇𝑖 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ (𝑇𝑟 − 𝑇𝑜) ∗ (1 − 𝜂) ekv 5.3 
 
Där 
 
𝜌 = 1,2 [𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 
 
𝐶𝑝 = 1005 [𝐽 𝑘𝑔⁄  𝐾]  
 
�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 3,2 [𝑚3 𝑠]⁄  
 
𝜂 = 0,6 
 
Värdena för �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡, 𝜌, 𝐶𝑝, 𝜂, 𝑇𝑟 och 𝑇𝑜 insatt i ekv 5.3 gav. 
 
𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 59586 𝑊      (2) 
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Infiltrationsförlusterna räknades ut med ekv 5.4 
 

𝑃𝑖𝑛𝑓 = 𝑄𝑖𝑛𝑓 ∗ (𝑇𝑖 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇�𝑖𝑛𝑓 ∗ (𝑇𝑟 − 𝑇𝑜)/20   ekv 5.4 
 

Där 
 

𝜌 = 1,2 [𝑘𝑔 𝑚3]⁄  
 
𝐶𝑝 = 1005 [𝐽 𝑘𝑔⁄ 𝐾] 

 
�̇�𝑖𝑛𝑓 = 2,6 [𝑚3 𝑠]⁄  
 
Värdena för �̇�𝑖𝑛𝑓, 𝜌, 𝐶𝑝, 𝜂, 𝑇𝑟 och 𝑇𝑜 insatt i ekv 5.4 gav. 
 
𝑃𝑖𝑛𝑓 = 6052 𝑊      (3) 
 
(1), (2) och (3) insatt i ekv 5.1 gav då. 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = 124 𝑘𝑊 
 
Det simulerade energibehovet för en designdag med DVUT blev som följer. 

 
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝐼𝐷𝐴−𝐼𝐶𝐸 = 113 𝑘𝑊 

 
Detta ger en procentuell skillnad på 8,9 % vilket är inom gränsen för vad som kan anses 
acceptabelt.  
 
Beräkning av energibalans över ett år. 
 

𝐸𝐻𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 = 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐺𝑡   ekv 5.5 
 
där 
 
𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑𝑈𝑗 ∗ 𝐴𝑗 + 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ (1 − 𝜂) = 1524,9 + 1,2 ∗ 1005 ∗ 3,2 ∗ (1 − 0,6) =
3068,58𝑊 𝐾⁄       (4) 
 
För att få fram gradtimmarna behövdes byggnadens gränstemperatur och 
årsmedeltemperaturen i Linköping år 2012. Gränstemperaturen räknades ut med ekv 5.6 
och medeltemperaturen erhölls från Statistiska centralbyrån (2014). 
 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖 −
𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 ekv 5.6 

 
Där värmeeffekten från de interna lasterna räknades ut med ekv 5.7 

 
𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 = 𝑃ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 + 𝑃𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙         ekv 5.7 
 
𝑃ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 = 30000 ∗ 5737 ∗ 0,7 8760⁄ = 13753 𝑊   (5) 
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𝑃𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 = 15000 ∗ 5737 ∗ 0,7 8760⁄ = 6877 𝑊   (6) 
 
Insättning av (5) och (6) i ekv 5.7 gav 
 
𝑃𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 = 13753 + 6877 = 20630 𝑊    (7) 
 
(4), (7) och 𝑇𝑖 = 21˚𝐶 insatt i ekv 5.6 gav 
 
𝑇𝑔 = 21 − 20630

2296,7
= 12,01˚𝐶     (8)  

 
Årsmedeltemperaturen i Linköping år 2012 = 6,5 ˚𝐶    (9) 
 
Med hjälp av (8) och (9) lästes gradtimmarna ut ur tabell i bilaga 3. 
 
𝐺𝑡 = 61762 ˚𝐶ℎ      (10) 
 
insättning av (4) och (10) i ekv 5.5 gav 
 

𝐸𝐻𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 = 189521 𝑘𝑊ℎ 
 
En årssimulering i IDA-ICE utan tillskott av värme från de boende gav följande resultat för 
total energianvändning till uppvärmning. 
 

𝐸𝐻𝑒𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐼𝐷𝐴−𝐼𝐶𝐸 = 168503 𝑘𝑊ℎ 
 
Jämförelse av de två resultaten visar en procentuell skillnad på 11 % vilket är inom 
felmarginalen. 
 
En anledning att det blir en skillnad mellan handberäkning och simulering i båda fallen skulle 
kunna vara det faktum att inomhustemperaturen inte är satt till 21˚C i alla de uppvärmda 
zonerna i modellen, utan är något lägre i delar som garage, entré, förråd och trapphus. Detta 
gör att medeltemperaturen inomhus är något lägre än 21˚C.  I helårsberäkningen innebär 
detta att gränstemperaturen egentligen blir något lägre och således leder till ett lägre antal 
graddtimmar, samtidigt som 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 också blir lägre p.g.a. en lägre inomhustemperatur. I 
uträkningen för värmeeffektbehovet ger en lägre inomhustemperatur även här ett lägre 
beräknat energibehov. Värme från solen och personvärme har inte tagits med i någon av 
uträkningarna.  
I jämförelsen mellan uträkningen av värmeeffektbehov och simuleringen borde detta inte 
påverka resultatet då inställningarna vid simuleringen uteslöt värme från interna laster och 
solvärme. För helårssimuleringen är dock värme från solen med i simuleringen, men inte i 
handberäkningen och bör därför bidra till att totala värmebehovet blir lägre i simuleringen 
än vid handräkningen. 
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5.2 Parameterstudie och känslighetsanalys 
I Tabell 9 ses resultaten av den genomförda parameterstudien över hur olika isolertjocklek i 
ytterväggen påverkar den totala energianvändningen för uppvärmning under ett år. I Figur 3 
visas hur uppvärmningsbehovet i kWh/m2 påverkas av isolertjockleken (i detta fall räknas 
uppvärmningsbehovet för hela byggnadens golvarea som är 6343 m2). All indata för BBR-
byggnaden kan ses i bilaga 5, där ses även indata för både silver- och guldbyggnaden. 

Tabell 9: Parameterstudie över hur olika tjocklek på väggisolering påverkar energianvändningen för uppvärmning under 
ett år. 

Isolerings-tjocklek [m] Energianvändning för uppvärmning 
under ett år [MWh] 

0,15 126 
0,20 118 
0,25 112 
0,30 108 
0,40 104 
0,50 101 

 

 
Figur 3: Här syns uppvärmningsbehov som funktion av isoleringstjockleken. 

Uppvärmningsbehovet minskar för ökning i isolertjocklek och börjar plana ut när 
isolertjockleken är större än 0,5 m. Den största skillnaden blir i de första två stegen då 
ökningen i tjocklek bara är 5cm per steg. Detta syns tydligt vid en procentuell jämförelse som 
visas i Tabell 10.  
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Tabell 10: Här visas den procentuella minskningen av den totala energianvändningen för uppvärmning på ett år till följd 
av ökning i isoleringstjocklek. 

Ökning i isoleringstjocklek [cm] Procentuell minskning av totala 
energianvändningen 

15→20 6,78 % 
20→25 4,57 % 
25→30 3,74 % 
30→40 3,71 % 
40→50 2,67 % 

 

Att ökningen i isoleringens tjocklek ger liten effekt vid de högre isolernivåerna kan visas med 
hjälp av Fourier´s lag för konduktivitet vid stationära förhållanden (se ekv 5.8).  

𝑞 = −𝜆 ∗ (𝑇𝑢𝑡𝑒−𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒)
𝐿

 ekv 5.8 

Där 

𝑞 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 𝑣𝑖𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑊 𝑚2⁄ ] 

𝜆 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑊 𝑚 𝐾⁄ ] 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 

𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑛 [˚𝐶] 

𝐿 = 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 [𝑚] 

Då 𝐿 går mot oändligheten går 𝑞 mot 0. Detta innebär att värmeförlusterna via konduktion 
genom väggarna teoretiskt sett skulle kunna elimineras om isolertjockleken var oändlig. Det 
som är viktigt att se i ekvationen är att en exponentiellt avtagande funktion för 𝑞 fås till följd 
av att 𝐿 ökas, vilket innebär att ökningarna i isolertjocklek efter ett tag knappt har någon 
effekt. 

Hur högsta inomhustemperatur, lägsta inomhustemperatur och totalt högsta PPD under året 
påverkas av tjockleken på isolering står att läsa i Tabell 11. 

Tabell 11: Parameterstudie över hur olika tjocklek på väggisolering påverkar det termiska klimatet i lägenheterna. 

Isolertjocklek [m] Högsta operativa 
inomhustemperatur i 

lägenhet [˚C] 

Lägsta operativa 
inomhustemperatur i 

lägenhet [˚C] 

Högsta PPD under året 
[%] 

0,15 29,6 18,9 54,9 
0,20 29,6 18,9 56,5 
0,25 29,7 18,9 57,1 
0,30 29,7 18,9 57,8 
0,40 29,8 19,0 58,4 
0,50 29,8 19,0 59,3 

 

Med tjockare isolering ökar både högsta och lägsta inomhustemperatur samt högsta PPD. 
Anledningen till att temperaturerna inte verkar ändras mellan vissa steg beror troligtvis på 
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avrundningar som görs av IDA-ICE i simuleringsresultaten. Om fler decimaler hade visats för 
resultaten skulle troligtvis temperaturskillnader setts mellan alla steg. 

I Tabell 12 visas hur PPD-värden för designdag vinter och sommar samt lägsta respektive 
högsta temperatur i lägenheterna påverkas av isolertjocklek. 

Tabell 12: Här visas resultat för PPD och högsta samt lägsta temperatur som erhållits från simuleringar under en 
designdag för sommaren och en designdag för vinter. 

Isolertjocklek [m] Högsta inomhus-
temperatur i 
lägenhet [˚C] 

Högsta PPD 
för 

designdag 
sommar [%] 

Lägsta inomhus-
temperatur i 
lägenhet [˚C] 

Högsta PPD för 
designdag vinter 

[%] 

0,15 29,6 7,5 21 7,9 
0,20 29,6 7,6 21 7,8 
0,25 29,7 7,7 21 7,7 
0,30 29,7 7,7 21 7,6 
0,40 29,8 7,7 21 7,6 
0,50 29,8 7,8 21 7,5 

 

Tidigare tabeller visar enbart högsta temperatur som registrerats under året, men det kan 
också vara viktigt att veta hur lång tid på ett år som det är höga temperaturer i 
lägenheterna, vilket kan ses i Tabell 13. 

 
Tabell 13: Visar procent av timmar på ett år då temperaturen är över 27̊ C samt antal timmar då de boende är missnöjda 
med det termiska klimatet. 

Isolertjocklek [m] Procent av timmar då 
operativa 

temperaturen är över 
27˚C i värsta zonen 

Procent av timmar då 
operativa 

temperaturen är över 
27˚C i medelzonen 

Procent av timmar då 
boende är missnöjda 

med det termiska 
klimatet 

0,15 13 % 8 % 9 % 
0,20 14 % 9 % 9 % 
0,25 15 % 10 % 9 % 
0,30 16 % 11 % 9 % 
0,40 16 % 11 % 9 % 
0,50 17 % 12 % 9 % 

 

I Tabell 13 syns en ökning i procent för timmarna under ett år då det är över 27˚C för både 
medelzonen och den värsta zonen, men antalet timmar totalt då de boende är missnöjda 
med inomhustemperaturen håller sig på samma nivå. 

Fördelen med en tjockare isolering är att energianvändningen totalt sett går ner samt ett 
behagligare inomhusklimat på vintern, men det finns också nackdelar. En nackdel som 
kommer med att öka isolertjocklek är att en höjning i inomhustemperaturen sker, vilket 
leder till ett försämrat termiskt klimat i lägenheterna under sommarhalvåret.  
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Detta beror dels på att tjockare isolering ökar byggnadens tidskonstant18

Hur verkningsgraden i ventilationssystemets värmeväxlare påverkar energianvändningen kan 
ses i Tabell 14. 

, vilket innebär att 
byggnaden lagrar mer energi från perioder med värmeöverskott till perioder med 
värmeunderskott. Vid perioder med flera varma dagar i sträck, kyls inte byggnaden ner lika 
snabbt under natten och den lagrade värmen kommer att öka under nästkommande dag tills 
det åter blir kallare. Det beror också på, som tidigare visats med Fourier´s lag, att 
värmeflödet blir lägre, alltså värmen har svårare att transporteras ut genom väggarna. En 
annan nackdel är att till följd av den högre inomhustemperaturen kan komfortkyla behöva 
användas eller ventilationsflödena höjas för att bli av med värmen, vilket kan leda till en 
ökning i energianvändning och eventuellt obehag till följd av för hög lufthastighet i 
lägenheterna. I Tabell 14 ses även att antal timmar då det är över 27˚C i lägenheterna ökar, 
vilket borde leda till ett högre antal timmar då det termiska klimatet inte är acceptabelt, 
men enligt simuleringarna är så inte fallet. Detta beror troligtvis på att när en tunnare 
isolering används blir det kallare i lägenheterna under vintern, vilket gör att antalet timmar 
då det upplevs vara för kallt i lägenheterna är fler, men timmarna då det upplevs för varmt 
är färre och på detta sätt blir det en form av jämvikt över det totala antalet timmar med 
dålig komfort. 

Tabell 14: Visar hur verkningsgraden för ventilationssystemets värmeväxlare påverkar energibehovet för uppvärmning 

Verkningsgrad 
värmeväxlare 

Uppvärmningsbehov 
[kWh/m2, år] 

Totalt energibehov 
[MWh/år] 

80 % 13,6 302 
75 % 14,3 306 
70 % 18,4 332 
60 % 24 384 
50 % 31 429 

 

En klar höjning kan ses i uppvärmningsbehovet och totala energianvändningen som följd av 
en försämrad verkningsgrad i värmeväxlaren. Detta beror på att värmeväxlaren inte kan 
återanvända lika mycket värme för att värma upp den kalla tilluften in till zonerna, vilket i sin 
tur medför att mer värme måste tillföras från systemets elpatron för att tillluftens 
temperatur ska kunna höjas tillräckligt.  

Hur olika typer av solavskärmning kan påverka inomhustemperatur, total energianvändning 
för uppvärmning och den maximala solvärmelasten kan ses i Tabell 15. 

  

                                                       
18 En byggnads tidskonstant är ett mått på tiden det tar för inomhustemperaturen att reagera på 
avbrott i värmetillförseln eller en snabb temperaturförändring utomhus. Detta betyder att i en 
byggnad med hög tidskonstant sker förändringar av inomhustemperaturen långsamt till följd av 
förändringar i omgivningen, medans i en byggnad med kort tidskonstant påverkas byggnaden snabbt. 
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Tabell 15: I tabellen syns hur olika typer av solavskärmning påverkar högsta och lägsta inomhustemperatur, totala 
energianvändningen för uppvärmning under ett år och den maximala solvärmelasten 

Typ av solavskärmning Högsta inomhus-
temperatur i någon 

lägenhet [˚C] 

Total 
energianvändning 
för uppvärmning 

[MWh] 

Maximal solvärmelast 
[W/m2] 

Ingen solavskärmning 33,7 125,79 52,04 
Persienner 29,6 126,22 52,05 
Markiser 29,2 143,52 23,62 
Markiser och persienner 28,4 135,95 23,6 
 

Resultaten från simuleringarna visar att det bästa sättet för att hålla nere 
inomhustemperaturen är att använda sig av både markiser och persienner. Att bara använda 
markiser hjälper till viss del för att få ner temperaturen, men där de gör som störst skillnad 
är för att få ner den maximala solvärmelasten, som sjunker med drygt 50 % från att bara 
använda persienner. Markiserna används då värmeeffekten från solen mot fönsterrutorna 
når 100W/m2 eller mer. En värmeeffekt på 100W/m2 uppnås även under vinterhalvåret, 
vilket får markiserna att aktiveras även då och blockera en del av den värme som skulle 
kunna komma byggnaden till godo. Detta innebär alltså att energianvändningen ökar då 
markiser används som solavskärmning året runt. 

De olika typerna av solavskärmning påverkade även det totala antalet timmar då 
temperaturen var över 27˚C i värsta zonen och i medelzonen samt antalet timmar då boende 
var missnöjda med det termiska klimatet. Resultaten visas i Tabell 16. 

Tabell 16: Här visas resultaten för procent av timmar då temperaturen är över 27˚C i värsta och medelzonen, samt hur 
många procent av timmarna på ett år som de boende är missnöjda med inomhusklimatet. 

Typ av solavskärmning Procent av timmar då 
operativa 

temperaturen är över 
27˚C i värsta zonen 

Procent av timmar då 
operativa 

temperaturen är över 
27˚C i medelzonen 

Procent av timmar då 
boende är missnöjda 

med det termiska 
klimatet 

Ingen solavskärmning 30 % 25 % 15 % 
Persienner 13 % 8 % 9 % 
Markiser 9 % 6 % 8 % 
Markiser och persienner 2 % 1 % 3 % 
 

Här syns en tydlig skillnad i tid då de boende känner obehag med inomhusklimatet då man 
använder både markiser och persienner jämfört med bara markiser, persienner eller ingen 
solavskärmning alls. Återigen är det den externa solavskärmningen, alltså markiserna, som 
gör störst skillnad, vilket beror på att det är den typ av solavskärmning som på bästa sätt 
hjälper till att sänka solvärmelasten och därmed hålla nere inomhustemperaturen. 

Att inte använda någon solavskärmning alls är inte fördelaktigt med avseende på det 
termiska klimatet i bostäderna, då det skulle innebära höga temperaturer under de varma 
delarna av året och det skulle vara varmt under väldigt lång tid på året.  
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För olika styrtemperaturer av inomhustemperatur erhölls resultat över energianvändning, 
PPD, högsta och lägsta temperatur enligt Tabell 17. 

Tabell 17: I tabellen visas hur setpointen för inomhustemperaturen påverkar energianvändningen för uppvärmning, 
högsta PPD, högsta och lägsta inomhustemperatur. 

Styrtemperatur 
[˚C] 

Total 
energianvändning 
för uppvärmning 

under ett år 
[MWh] 

Högsta PPD 
under ett år 

[%] 

Högsta 
inomhustemperatur 

i lägenhet [˚C] 

Lägsta 
inomhustemperatur 

i lägenhet [˚C] 

21 126 54,92 29,6 21 
20 120 54,87 29,5 20 
19 107 51,21 29,5 19 
 

I Tabell 17 går det att utläsa att energianvändningen kan sänkas med ca 5 % då 
inomhustemperaturen sänks med 1 grad. Det går även att se att högsta temperatur, lägsta 
temperatur och högsta PPD sänks med lägre inomhustemperatur. 

Att energianvändningen sänks är inte konstigt då värmesystemet inte behöver tillföra lika 
mycket värme för att få inomhustemperaturen till rätt nivå, att samtidigt både lägsta och 
högsta inomhustemperatur sänks följer naturligt av detta. Att högsta värde för PPD sänks 
beror på att den högsta uppmätta inomhustemperaturen är lägre, men i resultaten från 
simuleringarna gick det även att utläsa ett ökat PPD-värde under vinterhalvåret till följd av 
lägre inomhustemperatur. Antalet timmar då boende var missnöjda med inomhusklimatet 
förändrades istället åt andra hållet och ökade med lägre inomhustemperatur från 9 % till 10 
%. 

Olika typer av ventilationssystem och dess påverkan av energianvändningen visas i Tabell 18. 

Tabell 18: Visar hur Byte från ventilationssystem av typen CAV till VAV påverkar energianvändningen för uppvärmning. 

Typ av ventilationssystem Total energianvändning för 
fastighetsel under ett år 

[kWh] 
CAV 126 
VAV 93 

 

Byte av ventilationssystem är den parameter som kan förändra mest vad gäller 
energianvändningen för uppvärmning. Med inställningarna beskrivna i avsnitt 4.3.2 kunde en 
besparing av drygt 26 % göras i energianvändning för uppvärmning. 

Anledningen till att just ventilationssystemet har så stor betydelse för energianvändningen 
är värmeförlusterna via just ventilationen. I det här fallet går flödet i ventilationen ner till 0,1 
l/s, m2 under 10 timmar av dygnet istället för att ligga kvar på 0,35 l/s då folk är borta. En 
snabb uträkning av 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡  enligt ekv 4.3 visar skillnaden. I fallet för VAV blev 
medelventilationsflödet 2,5 m3/s istället för som i fallet med CAV 3,2 m3/s. 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑉𝐴𝑉 = 1,2 ∗ 1005 ∗ 2,5 ∗ (1 − 0,8) ∗ �21 − (−17,6)� = 23275 𝑊  
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𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 𝐶𝐴𝑉 = 29793 𝑊 

Detta ger en skillnad på ca 20 % i ventilationsförluster under en dag med DVUT. 

Hur olika storlek på fönsterglas påverkar energianvändningen ses i Tabell 19. 

Tabell 19: Visar hur skillnaden i fönsterglasandel mellan byggnaden designad för att uppnå BBR:s krav och byggnaderna 
designade att klara miljöbyggnads krav påverkar energianvändningen. 

Fönsterglasandel av totala utvändiga 
byggnadsarean 

Total energianvändning för uppvärmning under 
ett år [MWh] 

10,6 % (klarar BBR:s krav) 126 
10,8 % (klarar Miljöbyggnad Silver och Guld) 128 
 

I resultaten för fönsterglasandel syns en liten skillnad i energianvändning mellan fönstren 
designade att tillmötesgå BBR:s krav och de som uppfyller Miljöbyggnadskrav. 

5.3 Energianvändning 
I Tabell 20 listas de ingående parametrarna som räknas med i byggnadens specifika 
energianvändning (Ebeaspec), resultaten för energianvändning för respektive parameter från 
simuleringarna samt normalårskorrigerade värden för specifik energianvändning. 

Normalårskorrigeringsfaktorn räknades ut med ekv 5.9. 

 𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 2012

        ekv 5.9 

 
Där 
 
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟 = 3625  (1)          (värdet hämtat från Tekniska Verken (2012)) 
 
𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒈𝒓𝒂𝒅𝒅𝒂𝒈𝒂𝒓 𝟐𝟎𝟏𝟐 = 𝟑𝟔𝟏𝟏,𝟖        (2)          (värdet hämtat från BizEE (2015)) 

 

(1) och (2) insatt i ekv 5.9 gav 

𝐾𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
3625

3611,8
= 1,004 

För att beräkna de normalårskorrigerade värdena på specifik energianvändning 
multiplicerades det simulerade resultatet med korrigeringsfaktorn. 
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Tabell 20: Simuleringsresultat för energianvändning och normalårskorrigerat värde för byggnadens specifika 
energianvändning. 

Parameter  Silverbyggnad 
[kWh/m2, ATemp och år] 

Guldbyggnad 
[kWh/m2, ATemp och år] 

Uppvärmning 12,0 8,1 
Varmvattenberedning 25,0 25,0 
Fastighetsel 18,3 16,5 
Ebeaspec 55,3 49,6 
Normalårskorrigerad Ebeaspec 55,6 49,8 

 

För att byggnaden skulle bli godkänd på punkten energianvändning enligt Miljöbyggnad 
Silver var byggnadens specifika energianvändning tvungen att vara lägre eller lika med 60 
kWh/m2, ATemp och år och för Guld låg gränsen på 52 kWh/m2 vilket har uppfyllts.  

Energianvändningen för varmvatten är en parameter som skulle kunna sänkas med 
individuell mätning och debitering. Enligt Sveby (2009) används ca 20 kWh/m2 om de 
boende själva betalar för varmvattnet istället för 25 kWh/m2 om de inte gör det. 

Ändringarna i parametrar som behövts göras från BBR-byggnaden för att nå de olika betygen 
i Miljöbyggnad kan ses i Tabell 21. 

Tabell 21: Här ses vilka parametrar som ändrats och till vilka värden för att uppnå betyget silver respektive guld enligt 
Miljöbyggnad (2014). 

Parameter BBR-byggnad Silverbyggnad Guldbyggnad 
Isolertjocklek i yttervägg 0,15 m 0,15 0,25 
Isolertjocklek i tak 0,22 m 0,22 0,40 
Verkningsgrad i värmeväxlare 0,6 0,8 0,8 
Typ av solavskärmning Persienner Persienner Persienner+Markiser 
Schema för solavskärmning Se avsnitt 4.3.2 Se avsnitt 4.3.2 För persienner se 

avsnitt 4.3.2. 
Markiser aktiverade 
under 
sommarhalvåret och 
inaktiverade under 
vinterhalvåret 

Typ av ventilationssystem CAV VAV VAV 
Högsta tillåtna till- och 
frånluftsflöde 

Se avsnitt 4.3.1 7 l/s, m2 7 l/s, m2 

Lägsta tillåtna till- och 
frånluftsflöde 

Se avsnitt 4.3.1 0,35 l/s, m2  0,35 l/s, m2  

Högsta tillåtna styrtemperatur 99˚C 23,9˚C 23,9˚C 
Lägsta tillåtna styrtemperatur 21˚C 21˚C 21˚C 
Högsta tillåtna CO2-halt N/A 800 800 
 

Energianvändningen skulle troligtvis gå att få ner ytterligare med ett bättre optimerat 
ventilationssystem, t.ex. skulle uteluftflödet kunna ligga på 0,1 l/s, m2 så länge de boende 
inte vistas i lägenheten för att sedan öka till minst 0,35 l/s då någon är hemma (ett flöde på 
0,1 l/s då ingen vistas i bostaden är godkänt enligt BBR). Att öka isolertjockleken ytterligare 
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skulle ta ner energianvändningen för uppvärmning, men det skulle å andra sidan öka 
ventilationssystemets elanvändning. Enligt parameterstudien visar det även att 
energibesparingarna blir mindre och mindre desto tjockare isolering som används och det är 
mycket troligt att kostnadsbesparingarna i energi har en lång pay-off tid jämfört med de 
ökade materialkostnaderna som den tjockare isoleringen medför.  

Den svåraste parametern att påverka är solavskärmningen då den är personkontrollerad. 
Antagandet om att de boende har neddragna persienner och fullt utdragna markiser under 
hela sommarhalvåret är med största sannolikhet ett felaktigt antagande. I Sveby (2009) står 
dock följande ”Enkätstudier utförda inom MEBY-projektet för fyra flerbostadshus visade att 
ca hälften av de som har persienner har dem nere även på vintern, även om de då är öppna 
för ljusinsläpp. Detta ger en viss ytterligare avskärmning jämfört med utan persienner men 
minskar också utstrålningen”. Med detta som grund bör antagandet om att de boende har 
persiennerna neddragna över natten under vintertid kunna stämma och således ge ett 
rättvist resultat för energiåtgången, då det får värmen att stanna kvar inomhus på ett mer 
effektivt sätt. Simuleringarna visar dock på att det är möjligt att sänka inomhustemperaturen 
med föreslagen solavskärmning. 
 
Den största delen av elanvändningen, förutom hushållsel, kommer från 
ventilationssystemet. Elanvändningen för ventilationen ökar istället för att minska när bytet 
till VAV från CAV gjordes. Bytet var dock nödvändigt att genomföra för att lyckas hålla nere 
inomhustemperaturerna och sänka värdena för PPD. Att hålla ner temperaturerna hade 
kunnat åstadkommas genom att använda sig av komfortkyla istället, men det har varit ett 
mål i projektet att försöka så långt som möjligt att undvika just användningen av 
komfortkyla. 

5.4 Värmeeffektbehov 
Värmeeffektbehovet har räknats ut med hjälp av ekv 5.10 för både guld- och 
silverbyggnaden. 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 = 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝐴𝑇𝑒𝑚𝑝

   [W/m2] ekv 5.10 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝑃𝑖𝑛𝑓 + 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡     [W]    ekv 5.11 

Där 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = �∑𝑈𝑗 ∗ 𝐴𝑗 + ∑(𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑙𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎)𝑖 ∗ (𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑘ö𝑙𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎)𝑖� ∗
(𝑇𝑖 − 𝐷𝑉𝑈𝑇)     ekv 5.12 

Och 

∑𝑈𝑗 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟 ∗ 𝐴𝑗 = 𝑈𝑡𝑎𝑘 𝑔𝑢𝑙𝑑 ∗ 𝐴𝑇𝑎𝑘 + 𝑈𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 𝑔𝑢𝑙𝑑 ∗ 𝐴𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 ∗ 𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 +
𝑈𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑑ö𝑟𝑟 ∗ 𝐴𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑑ö𝑟𝑟 + 𝑈𝑘ä𝑙𝑙𝑎𝑟𝑣ä𝑔𝑔 ∗ 𝐴𝑘ä𝑙𝑙𝑎𝑟𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑈𝑘ä𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑙𝑣 ∗ 𝐴𝑘ä𝑙𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜𝑙𝑣 = 0,09 ∗
1123,11 + 0,139 ∗ 1783 + 1,1 ∗ 549 + 0,82 ∗ 150 + 0,11 ∗ 497 + 0,15 ∗ 1098,5 =
1295,3 𝑊 𝐾⁄       (1)
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∑(𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑙𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎)𝑖 ∗ (𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑘ö𝑙𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎)𝑖 = 1863,36 ∗ 0,005 +
599,37 ∗ 0,005 + 61,4 ∗ 0,06 + 1291,2 ∗ 0,02 + 446 ∗ 0,02 + 189,3 ∗ 0,07 + 187,71 ∗
0,08 + 124 ∗ 0,1 + 446,83 ∗ 0,005 + 390,35 ∗ 0,005 = 95,6 𝑊 𝐾⁄   (2) 
 
(1) och (2) insatt i ekv 5.12 gav 

 
𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑔𝑢𝑙𝑑 = 1390 ∗ (21— 17,6) = 53654 𝑊    (3) 
 
𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑢𝑙𝑑 = 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑢𝑙𝑑 ∗ (1 − 𝜂)(𝑇𝑟 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) = 1,2 ∗ 1005 ∗ 1,84 ∗ (1 − 0,8) ∗
(21 − (−17,6)) = 17131𝑊     (4) 
 
𝑃𝑖𝑛𝑓 = 6052 𝑊  (värdet hämtat ur avsnitt 5.1)  (5)           
 
(3), (4) och (5) insatt i ekv 5.11 gav 
 
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑢𝑙𝑑 = 53654 + 17131 + 6052 = 76837 𝑊    (6) 
 
(6) tillsammans med 𝐴𝑇𝑒𝑚𝑝 = 5737 insatt i ekv 5.10 gav 
 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑔𝑢𝑙𝑑 =
76837
5737

= 13,39 𝑊 𝑚2⁄  

 
Med Miljöbyggnads egna beräkningsverktyg erhölls ett resultat på 13 𝑊/𝑚2 för byggnaden 
designad att klara guldkravet som ska vara ≤  25 𝑊/𝑚2. 
För betyget Silver sker uträkningen på samma sätt fast med förändringar gällande två U-
värden i 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠. 
 
∑𝑈𝑗 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟 ∗ 𝐴𝑗 = 1524,9 𝑊/𝐾  (värdet hämtat ur avsnitt 5.1) (7)             
  
(7) och (2) insatt i ekv 5.12 gav 
 
𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟 = 1524,9 ∗ (21— 17,6) = 58861 𝑊    (8) 
 
𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑖𝑙𝑣𝑒𝑟 = 𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑔𝑢𝑙𝑑 = 17131𝑊    (9) 
 
(5), (8) och (9) insatt i ekv 5.11 gav 
 
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑔𝑢𝑙𝑑 = 58861 + 17131 + 6052 = 82044 𝑊    (10) 
 
(10) tillsammans med 𝐴𝑇𝑒𝑚𝑝 = 5737 insatt i ekv 5.10 gav 
 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑔𝑢𝑙𝑑 =
82044
5737

= 14,3 𝑊 𝑚2⁄  

 
Med Miljöbyggnads egna beräkningsverktyg erhölls ett resultat på 15 𝑊/𝑚2  för 
silverbyggnaden och kravet är ≤  40 𝑊/𝑚2. 
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Värmeeffektbehovet för byggnaden är som synes lågt i båda fallen även om det skiljer 10 cm 
i väggisolering och 18 cm i takisolering mellan dem. En anledning till de låga 
värmeeffektbehoven kommer troligtvis från låga infiltrations- och ventilationsförluster. 
Ventilationsflödet hämtades från en simulering i IDA-ICE med VAV och då simuleringen 
utfördes under en designdag med DVUT var därför luftflödena som lägst då 
ventilationssystemet inte behövde föra ut varmluft till följd av hög utomhustemperatur. 
Infiltrationsflödena är också från simulering i IDA-ICE där de är satta till 0.5 l/s m2 vid en 
tryckskillnad på 50 Pa, vilket i sin tur innebär att byggnaden kan anses som tät och därmed 
har låga infiltrationsflöden. Transmissionsförlusterna är också låga, vilket delvis beror på att 
byggnadens vägg och takkonstruktion har låga U-värden, men också att det är en stor 
byggnad som har en liten omslutande area i jämförelse mot dess volym. Den uppvärmda 
arean är således mycket större än arean som värmen kan transporteras ut igenom. I 
projektbyggnaden är omslutande area kontra volym lika med 0,2953 m2/m3 medan för en 
tvåplansvilla med 150 m2 boendeyta skulle detta värde ligga närmare 0,75 m2/m3. 
 

5.5 Solvärmelast 
i resultaten visas tre uträkningar för högsta SVL vid användning av markiser, persienner och 
då både persienner och markiser används. I modellen förekom inget rum med fönster i fler 
en ett väderstreck och således har enbart ekv 5.13 använts. Rummet som hade högst SVL vid 
användning av markiser och markiser plus persienner ses i Figur 4 och rummet med högst 
SVL vid användande av enbart persienner ses i Figur 5. Värdena för 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡  erhölls via 
simuleringar i Parasol när solavskärmningarna varit fullt aktiverade, med andra ord har 
persiennerna varit helt neddragna och fullt vinklade neråt och markiserna har varit fullt 
utdragna. 
 

𝑆𝑉𝐿 = 800 ∗ 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ∗
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠
𝐴𝑟𝑢𝑚

 [𝑊 𝑚2⁄ ] ekv 5.13 

𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑠 = 0,171 
 
𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑠+𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛 = 0,08 
 
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑠,𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑠+𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛 = 1,54 𝑚2    (1) 
 
𝐴𝑟𝑢𝑚,𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑠,𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑠+𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛 = 9 𝑚2     (2) 
 
Värdena för 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑠 och 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛 tillsammans med (1) och (2) sattes in i ekv 5.13 
och gav 
 
𝑆𝑉𝐿𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑠 = 23,408 𝑊/𝑚2 
 
𝑆𝑉𝐿𝑚𝑎𝑟𝑘𝑖𝑠+𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛 = 10,95 𝑊/𝑚2 
 
Vid uträkning av SVL vid användning av enbart persienner, användes följande värden. 
 
𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛 = 0,167 
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𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛 = 5,18 𝑚2     (3) 
 
𝐴𝑟𝑢𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛 = 24 𝑚2      (4) 
 
Värdet för 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛 tillsammans med (3) och (4) insatt i ekv 5.13 gav 
 
𝑆𝑉𝐿𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛 = 28,84 𝑊/𝑚2 
 
Högsta tillåtna solvärmelast för Miljöbyggnad Silver är 29 W/m2 och för Guld 18 W/m2. Med 
enbart persienner uppnås betyget för Silver med knapp marginal medan den med enbart 
markiser uppnår det med god marginal. För att nå guld krävs att både persienner och 
markiser används. 

 

 
Figur 5: Rummet med högst SVL då bara persienner 
används är inringat i rött. 

 
Anledningen till att markiser ger ett lägre värde på SVL beror troligtvis på att den direkta 
solstrålningen stoppas innan den når fönstren och på så vis värms inte glaset i fönstren upp 
på samma sätt som sker då enbart persienner används. Att enbart använda persienner i 
silverbyggnaden känns naturligt då det är den vanligaste förekommande typ av 
solavskärmning i våra hem. De har mindre slitage än markiser då de inte utsätts för yttre 
förhållanden som regn och vind och de kräver även mindre underhåll. Persiennerna bidrar 
inte bara till solavskärmning utan ger ett effektivt insynsskydd som många uppskattar, vilket 
inte uppnås med markiser. 
 
  

Figur 4: Rummet med högst SVL då markiser eller markiser 
och persienner används är inringat i rött 
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5.6 Energislag 
Både kraven för guld och Silver är helt möjliga att uppnå med följande antaganden. 

• 46 % av de boende väljer att teckna elavtal med 100 % miljömärkt el och 
resterande 54 % väljer elavtal där elen härstammar från den Nordiska elmixen. 

• Det kommunala hyresbolaget i Linköping bygger bostadshusen och fastighetselen 
levereras enligt deras nytecknade elavtal, där elen är märkt som bra miljöval och 
härstammar från 100 % förnyelsebara källor, enligt Nils Almgren på det 
kommunala hyresbolaget i Linköping. 

• Fjärrvärmen levereras av den kommunala fjärrvärmeleverantören i Linköping där 
deras mix av bränsle gäller. Som bränsle använder sig den kommunala 
fjärrvärmeleverantören av 63,1 % från miljökategori 2 och 36,9 % från kategori 4 
enligt Miljöbyggnad (2015). 

I Figur 6 visas resultaten för byggnaden designad att klara kravet för Miljöbyggnad Guld då 
föregående antaganden används. 

 
Figur 6: Här visas hur fördelningen av energianvändningen kan fördelas på olika energibärare för att uppnå betyget guld. 
Siffrorna 1, 2 och 4 visar miljökategorin för energianvändningen. 

För att nå silver skulle ett scenario där 78 % av de boende väljer ett elavtal med nordisk 
elmix och resterande 22 % väljer miljömärkt el fungera vilket syns i Figur 7. 
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Figur 7: Visar hur betyget silver kan uppnås även då fastighetselen härstammar från Nordisk elmix. Siffrorna 1, 2 och 4 
visar miljökategorin för energianvändningen. 

Om antagandena skulle visa sig vara felaktiga och t.ex. el från nordisk elmix skulle användas 
till fastighets- och hushållsel uppnås bara betyget brons för både gulbyggnaden och 
silverbyggnaden, vilket kan ses i Figur 8. Samma scenario inträffar om fler en 78 % av de 
boende väljer elavtal med nordisk elmix även om fastighetselen härstammar helt från 
miljömärkt el. 

 
Figur 8: Visar fördelningen av olika bränslekategorier vid användning av nordisk elmix för byggnadsmodell framtagen att 
klara betyget Guld. Siffrorna 1, 2 och 4 visar miljökategorin för energianvändningen. 

Detta är en punkt där ett flertal antaganden har fått göras då byggnaden ännu inte är 
färdigställd och det aldrig i förväg går att veta vilka elavtal som boende i flerbostadshus 
väljer att teckna då vi har en öppen elmarknad. Att det kommunala hyresbolaget i Linköping 
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ska bygga bostäderna är redan beslutat och deras nya elavtal säger att 100 % av elen 
härstammar från förnyelsebara energikällor och klassas därför som miljökategori 1 av 
Miljöbyggnad (2014). Att fjärrvärmen kommer levereras av den kommunala 
fjärrvärmeleverantören är ett troligt antagande och att deras bränslemix skulle bli mindre 
miljövänlig är mindre sannolikt. Den största och mest osäkra parametern är de enskilda 
elavtalen som de boende kommer att teckna. Det kan dock finnas vissa incitament för att de 
boende ska välja miljömärkt el. Ett av incitamenten skulle kunna vara att det kan kännas rätt 
att välja ett elavtal med enbart miljömärkt el om de bor i en stadsdel utvecklad för att vara 
energisnål och miljövänlig.  

5.7 Dagsljus 
Undersökningen av direkt solljus visade att det kommer in direkt solljus i alla lägenheter 
under dagarna då vinter- och sommarsolståndet inträffade under 2012. I Figur 9 visas en 
stillbild från animeringen av direkt solljus på dagen för vintersolståndet, där solljusets infall i 
ett par av lägenheterna kan ses. 

 
Figur 9: Bilden visar hur direkt solljus träffar väggar och golv inomhus i lägenheterna under dagen för vintersolståndet 
2012. 

Dagsljusfaktorn undersöktes med hjälp av simuleringar i VDV för alla olika lägenheter och 
kravet för såväl guld som silver uppnåddes med samma storlek och placering av fönster. I 
Figur 10 visas resultatet för simuleringarna av dagsljusfaktor i lägenheter från våning 1. 
Kravet för guld och silver är en DF på 1,2 %. 
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Figur 10: I bilden syns dagsljusfaktorn i de olika rummen. Planlösningarna är rent fiktiva och endast framtagna i projektet 
för att visa att det är möjligt att uppnå en tillräcklig dagsljusfaktor i alla rum. De gula och röda områdena markerar varsin 
2:a och de gröna och blåa varsin 1:a. 

Kravet på direkt solljus kommer från BBR och innebär endast att det någon gång under 
dagen ska komma in direkt solljus i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Ingen tid för 
hur länge ljusinsläppet ska vara, vilka vinklar det bör komma in i eller specifika ytor som ska 
träffas anges. Som det går att se i Figur 9 träffas endast en del av ena innerväggen i zonen 
och det direkta solljusinsläppet varar ca 10 min, vilket dock är godkänt enligt BBR. Vad gäller 
dagsljusfaktorn finns vissa tvivel på metoden att använda VDV då det inte går att ange den 
specifika punkt som dagsljusfaktorn skall mätas i. VDV är dock ett godkänt verktyg att 
använda enligt Miljöbyggnad. Det går däremot att få fram DF i specifika punkter genom att 
klicka i den renderade bilden från simuleringen, men då det inte finns något mätverktyg att 
använda i programmet är det svårt att veta att exakt rätt punkt har träffats. I rum med 
annan utformning än ett vanligt fyrkantigt är det även svårt att veta vilken av sidoväggarna 
som mätningen ska utgå från och att veta vilken av sidoväggarna som är den mörkaste är 
svårt att avgöra. 
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5.8 Termiskt klimat vinter och sommar 
Simuleringen för termiskt klimat vinter kördes över en designdag med en fix temperatur av  
-17,6 grader Celsius, som är DVUT för Linköping. Vid simuleringen togs ingen extra värme 
med från interna laster eller sol. Resultaten står listade i Tabell 22.  

Tabell 22: Visar resultaten för PMV, högsta PPD och lägsta operativa temperatur från en simulering av en designdag 
vinter. 

Parameter Silver Guld 
Max PPD 10,5 % 9,7 % 
Sämsta PMV -0,5 -0,5 
Lägsta Operativa temperatur 21˚C 21˚C 
 

Simuleringenför termiskt klimat sommar kördes över en designdag, som var den 15 jun 2015 
med en högsta temperatur av 26,61˚C, som är maxtemperatur för design förhållande enligt 
ASHRAE 2005. Vid simuleringen togs 100 % av värmen från interna laster med och solvärme 
enligt klimatfilen. Resultaten står listade i Tabell 23. 

Tabell 23:Visar resultaten för PMV, högsta PPD och högsta operativa temperatur från en simulering av en designdag 
sommar. 

Parameter Silver Guld 
Max PPD 9,7 % 9,7 % 
Sämsta PMV -0,5 -0,5 
Högsta Operativa temperatur 24,1˚C 24,1˚C 
 
För helårssimuleringar erhölls resultaten listade i Tabell 24. 

Tabell 24: Resultaten av max PPD under sommarn och vinter, samt högsta och lägsta operativa temperatur under ett år. 

Parameter Silver Guld 
Max PPD vinter 10,51 % 9,71 % 
Sämsta PMV vinter -0,5 -0,5 
Lägsta operativa temperatur 18,9˚C 19,1˚C 
Max PPD sommar 10,55 % 9,84 % 
Sämsta PMV sommar 0,5 0,5 
Högsta operativa temperatur 26,1˚C 26˚C 
 

Kravet från miljöbyggnad är en högsta PPD på ≤ 15 % för silver och ≤ 10 % för guld, vilket har 
uppfyllts både för designdagssimuleringar och helårssimuleringar. 

Då resultaten från designdagarna visar lägre PPD-värden än helårssimuleringen har valet 
gjorts att använda resultaten från helårssimuleringen vid sammanställningen då de är högre. 
Att använda resultaten från helårssimuleringarna bör vara godkänt då det någon gång under 
det specifika året dels var varmare, men även kallare än under designdagarna. 
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5.9 Solel och solvärme 
Här listas resultaten för hur mycket energi som kan genereras med solceller och solpaneler 
för solvärme. I Tabell 25 ses resultatet från simuleringarna av solvärme och solel. 

Tabell 25: Här visas resultaten från årssimuleringarna för solvärme och solel. 

Installationsvägg 
och panelernas 
totala area 

Solel total 
[MWh/år] 

Solel  
[kWh/m2, år] 

Solvärme total 
[MWh/år] 

Solvärme 
[kWh/år, m2] 

Östvägg (800 m2) 533 76,1 4,31 6,1 
Västvägg (800 m2) 796 113,7 8,55 12,2 
Sydvägg (182 m2) 186 102,4 2,12 11,7 
Tak 12˚ (840 m2) 117 139 10,69 12,7 
Tak 45˚ (890 m2) 139 156 14,74 16,6 
 

Simuleringarna visar att det bästa stället att installera solvärmepaneler eller solceller är taket 
då de får klart bäst effekt vad gäller kWh/m2 panel. Östväggen är den vägg som är sämst 
lämpad, medan syd och västväggen är väldigt lika och ungefär mittemellan östväggen och 
taket. Då den totala elanvändningen för silverbyggnaden för ett år blir 232348 kWh 
(inklusive hushållsel) skulle alltså närmare 60 % av elen kunna genereras på plats med hjälp 
av solceller på taket vinklade i 45˚ , detsamma gäller guldbyggnaden. När det kommer till 
solvärmen har den inte lika stor effekt, men då uppvärmningsbehovet för silverbyggnaden är 
212269 kWh per år (inklusive varmvattenberedning) skulle ca 7 % av värmeenergin kunna fås 
från solpaneler på taket i 45̊ vinkel.  För guldbyggnaden skulle närmare 8 % av energin till 
uppvärmning kunna fås från solvärme. Anledningen till att andelen blir mycket lägre för 
solvärmen är att varmvattenberedning räknas med, vilket är den största posten av 
energibehov för uppvärmning då den ligger på hela 143425 kWh/år för byggnaden. Om inte 
varmvattenberedningen tas med i beräkningarna skulle hela 34 respektive 23 % för silver- 
respektive guldbyggnadens energi för uppvärmning kunna komma från solvärme. 

Anledningen till att östväggen är den sämsta beror på att den är riktad aningen mot norr och 
får därför inte lika mycket soltid som de övriga ytorna. Man kunde ha tänkt sig att den vägg 
som är riktad mest mot söder skulle vara den bästa av väggarna, men den ligger något under 
västväggens resultat. Detta beror troligtvis på att det ligger en annan byggnadskropp ganska 
tätt inpå den södra väggen, som skuggar en del av den solenergi som annars skulle nå 
solcellerna och solpanelerna. Solpaneler och solceller på taket riktade mot söder är mer 
fördelaktigt, då det inte finns skuggande objekt och de kan ställas i en optimal vinkel på 45̊ . 
Här finns dock ett frågetecken om huruvida solpanelerna kommer att skymma varandra eller 
om de kommer att skuggas av närliggande tak när de är vinklade så pass mycket. Detta har 
inte gått att simulera då det inte finns möjlighet att dela upp solpanelerna i flera delar utan 
de simuleras som en enda stor enhet. Det finns andra aspekter att beakta med solvärme och 
solel och en av dessa är att det genereras som mest värme och el från dem under sommaren 
när behovet av dem är som lägst. Det är lägst värmebehov eftersom det är varmt ute och 
samtidigt går elanvändningen ner då belysning inte används under lika stor del av dygnet, 
men däremot har simuleringarna visat att ventilationssystemet jobbar mer under sommaren 
vilket kan kompensera för en lägre elanvändning till belysning. 
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5.10 Klimatpåverkan 
I Tabell 26 presenteras de olika resultaten över miljöpåverkan i form av CO2-utsläpp.  

Tabell 26: Resultaten visar CO2-utsläpp från uppvärmning och fastighetsel i tre olika fall och för fyra olika energibärare. 
Fallen som listas är för en byggnad som uppfyller BBR:s krav på specifik energianvändning och utsläppen från 
silverbyggnadens och guldbyggnadens specifika energianvändning. 

Energibärare CO2-utsläpp BBR 
[kg CO2-eq] 

Silverbyggnad  
[kg CO2-eq] 

Guldbyggnad  
[kg CO2-eq] 

Fjärrvärme 41765 22682 20497 
Svensk elmix 2151 2624 2367 
Nordisk elmix 8606 10499 9466 
Marginalel med 
svensk elmix som 
grund 

2151 15632 5535 

Marginalel med 
nordisk elmix som 
grund 

8606 22088 11990 

 

När det gäller CO2-utsläpp från användning av fjärrvärme blir det en procentuell skillnad på 
ca 45 % mellan en byggnad som uppfyller BBR:s krav på energianvändning (65 
kWhfjärrvärme/m2, år) och silverbyggnaden. Mellan BBR och guldbyggnaden blir skillnaden ca 
50 %. 

För de framtagna byggnadsmodellerna kan en viss skillnad ses jämfört med varandra och 
jämfört mot den schablonbaserade användningen av fastighetsel som används för BBR. 

Om beräkning med marginalel utförs kommer utsläppen från fastighetsel för 
silverbyggnaden och guldbyggnaden bli högre än för byggnaden som precis uppfyller kravet 
på specifik energianvändning enligt BBR. De totala utsläppen kommer dock fortfarande vara 
lägre för silver- och guldbyggnaden. 

Anledningen till att det blir skillnader i utsläppen från fastighetsel beror på 
ventilationssystemet. BBR-byggnaden var intrimmad så att 15 kWh/m2 och år gick till 
fastighetsel, men för att nå komfortkraven i betygen guld och Silver användes ett 
ventilationssystem av VAV-typ som ska förhindra att inomhustemperaturen stiger över 
23,9˚C och att CO2-halten hålls under 800 ppm. I modellen blir det höga temperaturer under 
sommaren vilket tvingar ventilationssystemet att jobba hårt under den perioden och det är 
troligtvis detta som gör att energianvändningen för fastighetsel är högre än schablonvärdet 
på 15 kWh/m2. I guldbyggnaden användes även tjockare isolering i både väggar och tak vilket 
i detta fall ger ett något lägre energibehov för ventilationssystemet. Båda värdena är dock 
högre än det shablonbaserade värdet, men med ett vanligt fläktsystem och utan användning 
av komfortkyla kunde inte temperaturerna hållas på en tillräckligt bra nivå för att klara 
kraven på PPD. Även om uträkning med marginalel kan vara missvisande i detta fall, då 
betyget guld eller silver aldrig skulle gå att uppnå för punkten energislag med den typen av 
energibärare, innebär ändå resultaten att vidare optimering av ventilationssystemet skulle 
vara bra att genomföra.  
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5.11 Sammanställning av resultat 
Här listas resultaten och jämförs mot de ställda kraven i Tabell 27. 

Tabell 27: Här visas och jämförs kraven ställda av miljöbyggnad med resultaten uppnådda i projektet. 

Krav Silver Guld 
Energianvändning 
[kWh/m2, ATemp] 

Krav: ≤ 60 
Resultat: 55,6  

Krav: ≤ 52 
Resultat: 49,8  

Värmeeffektbehov  
[W/m2, ATemp vid DVUT] 

Krav: ≤ 40 
Resultat: 15 

Krav: ≤ 25 
Resultat: 13,39 

Solvärmelast [W/m2, golvarea i 
vistelserum] 

Krav: ≤ 29 
Resultat: 28,84 

Krav: ≤ 18 
Resultat: 10,95 

Energislag 

Krav: 
> 10 % från Miljökategori 1 och  

< 25 % från Miljökategori 4 
Alternativt:  

> 50 % från Miljökategori 2 och  
< 25 % från 

Miljökategori 4 
 
 
 

Resultat: 
Miljöklass 1: 47,8 % 
Miljöklass 2: 30,5 % 
Miljöklass 4: 21,7 % 

Krav: 
> 20 % från Miljökategori 1 och 

< 20 % från vardera 
Miljökategori 3 och 4 

Alternativt:  
> 50 % från Miljökategori 2 och  

< 20 % från 
vardera Miljökategori 

3 och 4 
 

Resultat: 
Miljöklass 1: 52,2 % 
Miljöklass 2: 28,1 % 
Miljöklass 4: 19,7 % 

Ventilationsstandard 

Krav: 
Uteluftsflöde ≥ 0,35 

l/s, m2 golv  
Möjlighet till forcering 
av frånluftsflöde i kök 

 
Resultat: 

Ventilationssystem av VAV-typ 
Min-flöde 0,35l/s, m2 med 
pålägg för forcering i varje 
lägenhet och frånluft från 

badrum 

Krav: 
SILVER + 

Frånluftsflöde i bad-, 
dusch- eller tvättrum och 

Godkänt enkätresultat 
 

Resultat: 
Ventilationssystem av VAV-typ 

Min-flöde 0,35l/s, m2 med 
pålägg för forcering i varje 
lägenhet och frånluft från 

badrum 
 

Enkätundersökning har ej 
kunnat genomföras 

Dagsljus 

Krav: 
DF ≥ 1,2 % 

 
Resultat: 

Minsta DF = 1,2 % visad med 
datorsimulering 

 
Krav: 

DF ≥ 1,2 % visad med 
datorsimulering och godkänt 

resultat från enkät 
 

Resultat: 
Minsta DF = 1,2 % visad med 

datorsimulering 
Enkätundersökning har ej 

kunnat genomföras 
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Termiskt klimat vinter 

Krav: 
PPD ≤ 15 % 

 
Resultat: 

PPD = 10,51 % 

Krav: 
PPD ≤ 10 % 

Godkänt enkätresultat 
 

Resultat: 
PPD = 9,707 % 

Termiskt klimat sommar 

Krav: 
PPD ≤ 15 % 

Öppningsbara fönster ska finnas 
 

Resultat: 
PPD = 10,55 % 

Modellen är modellerad med 
öppningsbara fönster som de 
boende öppnar då det blir för 

varmt 

Krav: 
PPD ≤ 10 % 

Godkänt enkätresultat 
Öppningsbara fönster ska finnas 

 
Resultat: 

PPD = 9,841 % 
Modellen är modellerad med 
öppningsbara fönster som de 
boende öppnar då det blir för 

varmt 
Enkätundersökning har ej 

kunnat genomföras 
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6 SLUTSATS 
Enligt de undersökningar som genomförts i detta arbete är det fullt möjligt att bygga 
bostäderna i Nya Wahlbecks så att de uppfyller kraven ställda för Miljöbyggnadsbetyget 
Silver såväl som Guld. För att uppnå detta behöver dock ett flertal parametrar noga 
kontrolleras. Den parameter som enligt detta projekt har störst betydelse är 
ventilationssystemets utformning. För att kunna hålla ett behagligt inomhusklimat året runt 
och nå betyget Silver, räcker det inte bara med ett ventilationssystem som har konstanta 
luftflöden. Istället är ett system med variabla luftflöden nödvändigt framförallt för att hålla 
nere temperaturerna under sommarhalvåret, men också för att hålla nere 
energianvändningen då ingen vistas i bostäderna. Det samma gäller för betyget guld där 
även tjockleken i tak- och väggisolering behöver ökas för att dra ner energibehovet för 
uppvärmning. Det kommer även krävas olika typer av solavskärmning i bostäderna där det 
enligt undersökningarna räcker med enbart persienner för att klara betyget Silver, men för 
Guld krävs en kombination av både persienner och markiser som samverkar. Persiennerna 
hjälper delvis till med att hålla inne värme i bostäderna under vintern och att skärma av 
solen under sommaren och markiserna används för att blockera solstrålningen under 
sommarhalvåret. De två krav som varit svårast att uppnå samtidigt är kraven gällande 
dagsljusfaktor och solvärmelast. Här krävs en noggrann design av alla rum i varje lägenhet av 
husen då större fönster ger högre dagsljusfaktor, men samtidigt ökar solvärmelasten. Det 
kan därför vara bra att designa fönstren så att kravet för dagsljusfaktor precis uppnås. 

När det kommer till val av energibärare måste antagandena om ursprunget för energin 
uppfyllas. Det gäller att finna incitament som får de boende att välja miljömärkt el för att 
kunna uppfylla kraven som ställs av Miljöbyggnad. Man bör verka för att fastighetselen ska 
vara miljömärkt även i framtiden samtidigt som man jobbar för att fjärrvärmemixen inte blir 
sämre ur miljösynpunkt. 

Solvärme och framförallt solel är fördelaktigt att använda sig av i området. För en byggnad 
av projektbyggnadens storlek skulle det gå att generera 60 % av byggnadens totala elbehov 
från solceller om taken kan täckas. Då produktionen är som störst under sommaren kan det 
hända att all el inte kan utnyttjas i byggnaden själv, men den kan då distribueras ut till övriga 
elnätet. 

Att försöka nå Miljöbyggnadskrav vid byggnationerna av bostäder i Nya Wahlbecks skulle 
vara bra ur miljösynpunkt då en byggnad med Miljöbyggnadsbetyg Silver släpper ut ca 30 % 
mindre CO2 från uppvärmningsbehovet jämfört med en byggnad som precis klarar BBR:s 
krav. För en byggnad av modellens storlek blir det en minskning i utsläpp på 19 ton/år.  

Att bygga energieffektiva och miljövänliga bostäder i Nya Wahlbecks är ingen omöjlighet och 
är en investering för framtida generationer. Förhoppningsvis kan det inspirera till en fortsatt 
utveckling som går mot ett mer hållbart samhälle där nya stadsdelar planeras och utformas 
med energieffektivitet och miljövänlighet redan från grunden. 
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7 FORTSATTA STUDIER 
En mer grundlig utredning av solel och solvärme behövs där fler olika typer av paneler tas i 
beaktande och installationsmöjligheter utreds samt en kostnadsanalys genomförs. 
Ventilationssystemet skulle kunna optimeras ytterligare för att dra ner dess 
energianvändning (hur energianvändningen påverkas om ventilationen även styrs av närvaro 
av personer är en undersökning som skulle kunna genomföras). Simuleringar med vanliga 
värmeelement istället för ideal heaters bör genomföras för att komma närmare sanningen 
för uppvärmning och inomhusklimat. Om byggnaden ska klara kravet för guld på ett flertal 
parametrar krävs att en enkätundersökning genomförs efter att byggnaden tas i drift. En mer 
utförlig analys skulle kunna göras för alla parametrar då designen av byggnaden är mer 
fullständig. Hur det går att utnyttja värmelagring och lagring av kyla med borrhålslager är 
också något som är värt att undersöka. Utredningar på hur användning av hushållsel samt 
hur energianvändning för varmvattenberedning kan sänkas är ytterligare förslag på 
utredningar som kan genomföras, t.ex. genom att använda energisnåla vitvaror och lägga 
debitering av varmvatten på de boende. En fullständig kostnadsanalys bör genomföras för 
att se skillnaderna i dels materialkostnad för de olika förslagen, men även livscykelkostnad. 
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Bilaga 2 
Ekvationer för uträkning av PMV och PPD 

𝑃𝑀𝑉 = (0.303𝑒−0.036𝑀 + 0.028)((𝑀−𝑊) − 3.96𝑒−8𝑓𝑐𝑙((𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡𝑟 + 273)4)
− 𝑓𝑐𝑙ℎ𝑐(𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎) − 3.05(5.73 − 0.007(𝑀−𝑊) − 𝑝𝑎)
− 0.42�(𝑀−𝑊) − 58.15� − 0.0173𝑀(5.87 − 𝑝𝑎) − 0.0014𝑀(34 − 𝑡𝑎)) 

Där 

𝑓𝑐𝑙 =1.05+0.1𝐼𝑐𝑙
1.0+0.2𝐼𝑐𝑙  

𝑡𝑐𝑙 = 35.7 − 0.0275(𝑀 −𝑊) − 𝑅𝑐𝑙((𝑀 −𝑊) − 3.05(5.73 − 0.007(𝑀−𝑊) − 𝑝𝑎)
− 0.42�(𝑀−𝑊) − 58.15� − 0.0173𝑀(5.87 − 𝑝𝑎) − 0.0014𝑀(34 − 𝑡𝑎)) 

𝑅𝑐𝑙 = 0.155𝑓𝑐𝑙 

ℎ𝑐 = 12.1(𝑉)1 2�  

Teckenförklaring: 

𝑓𝑐𝑙 = 𝑘𝑙ä𝑑𝑠𝑒𝑙𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 

ℎ𝑐 = 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑣ä𝑟𝑚𝑒ö𝑣𝑒𝑟𝑓ö𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑒𝑓𝑓𝑒𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 

𝐼𝑐𝑙 = 𝑘𝑙ä𝑑𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑐𝑙𝑜) 

𝑀 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑛𝑖𝑣å [𝑊 𝑚2⁄ ] 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 115 𝑖 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑎𝑟𝑖𝑒𝑟 

𝑝𝑎 = å𝑛𝑔𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑖 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛 [𝑘𝑃𝑎] 

𝑅𝑐𝑙 = 𝑘𝑙ä𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

𝑡𝑎 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [˚𝐶] 

𝑡𝑐𝑙 = 𝑘𝑙ä𝑑𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑦𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [˚𝐶] 

𝑡𝑟 = 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 [˚𝐶] 

𝑉 = 𝑙𝑢𝑓𝑡ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 [𝑚 𝑠⁄ ] 

𝑊 = 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 (𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 0) 

 

PPD är en funktion av PMV och räknas ut med hjälp av följande ekvation. 

𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95𝑒−(0.3353𝑃𝑀𝑉4+0.2179𝑃𝑀𝑉2) 
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Bilaga 3 
Tabell 28: Tabellen visar antalet gradtimmar för en byggnads gränstemperatur vid olika årsmedeltemperaturer. Tabellen 
är hämtad ur Jensen & Warfinge (2001). 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
Följande tabeller gäller för BBR-byggnaden 

Wind driven infiltration airflow rate  2629.347 l/s at 50.000 Pa  
Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  
Walls above ground  1783.63  0.23  402.03  24.93  
Walls below ground  497.43  0.11  53.55  3.32  

Roof  1123.11  0.15  166.33  10.31  
Floor towards ground  1098.50  0.15  167.23  10.37  
Floor towards amb. air  0.00  0.00  0.00  0.00  

Windows  549.90  1.10  604.89  37.51  
Doors  150.00  0.82  123.19  7.64  

Thermal bridges    95.60  5.93  
Total  5202.57  0.31  1612.82  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  
External wall / internal slab  1863.36 m  0.005 W/(K m)  9.317  
External wall / internal wall  599.37 m  0.005 W/(K m)  2.997  
External wall / external wall  61.40 m  0.060 W/(K m)  3.684  
External windows perimeter  1291.20 m  0.020 W/(K m)  25.824  

External doors perimeter  446.00 m  0.020 W/(K m)  8.920  
Roof / external walls  189.30 m  0.070 W/(K m)  13.251  

External slab / external walls  187.71 m  0.080 W/(K m)  15.017  
Balcony floor / external walls  124.00 m  0.100 W/(K m)  12.400  
External slab / Internal walls  446.83 m  0.005 W/(K m)  2.234  

Roof / Internal walls  390.35 m  0.005 W/(K m)  1.952  
External walls, inner corner  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Total envelope area  5202.47 m2  0.000 W/(K m2)  0.000  
Extra losses  -  -  0.000  

Sum  -  -  95.595  
 

Windows  Area 
[m2]  

U Glass [W/(K 
m2)]  

U Frame [W/(K 
m2)]  

U Total [W/(K 
m2)]  

U*A 
[W/K]  

Shading factor 
g  

ENE  230.70  1.00  2.00  1.10  253.77  0.55  
SSE  16.20  1.00  2.00  1.10  17.82  0.55  
WSW  285.00  1.00  2.00  1.10  313.50  0.55  
NNW  18.00  1.00  2.00  1.10  19.80  0.55  
Total  549.90  0.99  2.00  1.10  604.89  0.55  

 

Air 
handling 

unit  

Pressure head 
supply/exhaust 

[Pa/Pa]  

Fan efficiency 
supply/exhaust [-/-]  

System SFP 
[kW/(m3/s)]  

Heat exchanger temp. 
ratio/min exhaust temp. 

[-/C]  
AHU  600.00/400.00  0.60/0.60  1.00/0.67  0.80/1.00  
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Hur schemat för de boende ser ut syns nedan där ett värde på 1 innebär närvaro och värdet 
0 innebär frånvaro. Antal timmar för närvaro sattes till fjorton timmar per dygn enligt Svebys 
schablonvärden. 
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Här följer tabeller över indata för guldbyggnaden 

Wind driven infiltration airflow rate  2629.347 l/s at 50.000 Pa  
Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  
Walls above ground  1770.55  0.14  245.40  17.76  
Walls below ground  497.43  0.08  39.70  2.87  

Roof  1123.11  0.09  95.55  6.92  
Floor towards ground  1098.50  0.15  165.88  12.01  
Floor towards amb. air  0.00  0.00  0.00  0.00  

Windows  562.98  1.10  619.28  44.82  
Doors  150.00  0.82  123.20  8.92  

Thermal bridges    92.70  6.71  
Total  5202.57  0.27  1381.71  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  
External wall / internal slab  1863.36 m  0.005 W/(K m)  9.317  
External wall / internal wall  599.37 m  0.005 W/(K m)  2.997  
External wall / external wall  61.40 m  0.060 W/(K m)  3.684  
External windows perimeter  1336.60 m  0.020 W/(K m)  26.732  

External doors perimeter  446.00 m  0.020 W/(K m)  8.920  
Roof / external walls  189.30 m  0.070 W/(K m)  13.251  

External slab / external walls  187.71 m  0.080 W/(K m)  15.017  
Balcony floor / external walls  86.00 m  0.100 W/(K m)  8.600  
External slab / Internal walls  446.83 m  0.005 W/(K m)  2.234  

Roof / Internal walls  390.35 m  0.005 W/(K m)  1.952  
External walls, inner corner  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Total envelope area  5202.47 m2  0.000 W/(K m2)  0.000  
Extra losses  -  -  0.000  

Sum  -  -  92.703  

 

Windows  Area 
[m2]  

U Glass [W/(K 
m2)]  

U Frame [W/(K 
m2)]  

U Total [W/(K 
m2)]  

U*A 
[W/K]  

Shading factor 
g  

ENE  240.03  1.00  2.00  1.10  264.03  0.55  
SSE  5.85  1.00  2.00  1.10  6.44  0.55  
WSW  317.10  1.00  2.00  1.10  348.81  0.55  
Total  562.98  1.00  2.00  1.10  619.28  0.55  

 

Air 
handling 

unit  

Pressure head 
supply/exhaust [Pa/Pa]  

Fan efficiency 
supply/exhaust [-/-]  

System SFP 
[kW/(m3/s)]  

Heat exchanger temp. 
ratio/min exhaust temp. [-

/C]  
AHU  600.00/400.00  0.60/0.60  1.00/0.67  0.80/1.00  
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Här följer indata för silverbyggnaden 

Wind driven infiltration airflow rate  2629.347 l/s at 50.000 Pa  
Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  
Walls above ground  1770.55  0.23  399.08  24.61  
Walls below ground  497.43  0.11  53.55  3.30  

Roof  1123.11  0.15  166.33  10.26  
Floor towards ground  1098.50  0.15  167.23  10.31  
Floor towards amb. air  0.00  0.00  0.00  0.00  

Windows  562.98  1.10  619.28  38.19  
Doors  150.00  0.82  123.20  7.60  

Thermal bridges    92.70  5.72  
Total  5202.57  0.31  1621.37  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  
External wall / internal slab  1863.36 m  0.005 W/(K m)  9.317  
External wall / internal wall  599.37 m  0.005 W/(K m)  2.997  
External wall / external wall  61.40 m  0.060 W/(K m)  3.684  
External windows perimeter  1336.60 m  0.020 W/(K m)  26.732  

External doors perimeter  446.00 m  0.020 W/(K m)  8.920  
Roof / external walls  189.30 m  0.070 W/(K m)  13.251  

External slab / external walls  187.71 m  0.080 W/(K m)  15.017  
Balcony floor / external walls  86.00 m  0.100 W/(K m)  8.600  
External slab / Internal walls  446.83 m  0.005 W/(K m)  2.234  

Roof / Internal walls  390.35 m  0.005 W/(K m)  1.952  
External walls, inner corner  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

Total envelope area  5202.47 m2  0.000 W/(K m2)  0.000  
Extra losses  -  -  0.000  

Sum  -  -  92.703  

 

Windows  Area 
[m2]  

U Glass [W/(K 
m2)]  

U Frame [W/(K 
m2)]  

U Total [W/(K 
m2)]  

U*A 
[W/K]  

Shading factor 
g  

ENE  240.03  1.00  2.00  1.10  264.03  0.55  
SSE  5.85  1.00  2.00  1.10  6.44  0.55  
WSW  317.10  1.00  2.00  1.10  348.81  0.55  
Total  562.98  1.00  2.00  1.10  619.28  0.55  

 

Air 
handling 

unit  

Pressure head 
supply/exhaust [Pa/Pa]  

Fan efficiency 
supply/exhaust [-/-]  

System SFP 
[kW/(m3/s)]  

Heat exchanger temp. 
ratio/min exhaust temp. [-

/C]  
AHU  600.00/400.00  0.60/0.60  1.00/0.67  0.80/1.00  
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Följande punktlista gäller för samtliga byggnadsmodeller 

• Latitud och longitud är gällande för Linköping 
• Klimatfil som använts är från Malmslätt 2012 
• ATemp= boyta+övrig yta avsedd att värmas till 10˚C eller mer=5737,4m2 

Där boyta=4737,18 m2 
Och övrig uppvärmd yta=994,22 m2 

Nedan följer listor över styrtemperaturer för de olika modellerna. 

• Styrtemperaturer för BBR-byggnaden: 
o 21˚C är lägsta inomhustemperatur för boendeyta och tvättstuga  
o 19˚C för trapphus, hiss, entré och förråd 
o 10˚C för hissmaskinrum 
o 0˚C för garage 

• Styrtemperaturer för silver- och guldbyggnaden: 
o 21˚C är lägsta inomhustemperatur för boendeyta och tvättstuga 
o 23,9 ˚C är högsta inomhustemperatur för boendeyta 
o 19˚C för trapphus, hiss, entré och förråd 
o 10˚C för hissmaskinrum 
o 0˚C för garage 
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