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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Norconsult AB och 

Lindbäcks Bygg AB under hösten 2015. Målet med arbetet var att undersöka vilka värme- och/eller 

elbesparingsåtgärder som passar för att uppnå framtida krav på energianvändning i svenska 

flerbostadshus.  

Boverket har lagt ett förslag på definition av nära nollenergi(NNE)-byggnader som kommer att bli den 

framtida byggnadsstandarden. Det kommer bli hårda åtstramningar på energikraven. I 

examensarbetet gestaltades ett flerbostadshus med fjärrvärmeuppvärmning som visar att endast 

göra förändringar på klimatskalet så nås inte kravnivåerna för NNE-byggnader. Det krävs nya 

energisystem för lokalt genererad energi och värmeåtervinning.  Även värmepumpen som är ett 

populärt energisystem för uppvärmning kommer behöva bytas ut mot alternativa 

uppvärmningsmetoder eftersom elbaserad uppvärmning inte kommer att vara lika lönsam som 

tidigare.  

En kartläggning som görs över energieffektiviseringsåtgärder illustreras genom att jämföra 

fastighetens årliga energianvändning för olika åtgärder som gjorts. Simuleringarna visar att 

uppvärmning av ventilation, radiatorsystem och tappvarmvatten är mest energikrävande.  

Tre energisystem har utvärderats närmare och optimerats för att sedan appliceras på det gestaltade 

flerbostadshuset:  

1. FTX-system för värmeåtervinning ur ventilationen. 

2. Återvinningsbatteri på avluftskanalen efter FTX-systemet som används sommartid för att 

förvärma varmvattnet. 

3. Solfångare för uppvärmning av varmvatten. 

Tillsammans motsvarar de en besparing på ca 55% av all köpt el och värme som behövs för att erhålla 

ett behagligt inomhusklimat i det gestaltade flerbostadshuset. Dessa åtgärder är tillräckliga för att nå 

de föreslagna energikraven för NNE-byggnader.  

  



  



Abstract 

This thesis was conducted at Luleå University of Technology in cooperation with Norconsult AB and 

Lindbäcks Bygg AB during the autumn of 2015. The purpose of this work is to examine which energy 

saving measurements that are suitable for comprehending future demands in Swedish apartment 

buildings. 

Boverket has made a proposition to define near-zero energy (NZE) buildings, which will become the 

future standard for house construction. The allowed amount of energy used by buildings will 

decrease. The thesis have a depicted apartment building with district heating. It proves that only 

making changes to the building envelope is not enough to attain the threshold levels for NZE-

buildings. Alternative energy systems are required that can recover lost heat and generate energy. 

The heat pump is a modern energy system used for heating the house, in new houses it will have to 

be replaced with alternative heating methods due to less profitable electricity heating. 

Different savings in energy measures for the building are made and are compared by the houses 

annual energy usage. Simulations prove that most energy are used to heating of ventilation, heating 

radiators and domestic hot water. 

Three systems have been evaluated in more detail. The systems were optimized and applied to the 

portrayed apartment building.  

1. Heat recovery from ventilation. 

2. Heat recovery in the exhaust air duct placed after the heat recovery from ventilation. During 

summer it will be used to preheat domestic hot water. 

3. Solar collector for heating domestic hot water. 

Systems combined correspond to about 55% savings of all purchased electricity and heat needed to 

obtain a good indoor climate in the portrayed apartment building. These measures are sufficient to 

achieve the proposed energy requirements for NZE-buildings. 

  



  



Förord 

Examensarbetet utgör det avslutande momentet av Civilingenjörsutbildningen Hållbar Energiteknik. 

Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och är utfört inom institutionen för matematik och 

teknikvetenskap vid Luleå tekniska universitet. 

Under tiden för examensarbetet har jag suttit vid Norconsult ABs kontor i Luleå. I den nära kontakten 

med Installationsavdelningen har det kontinuerligt varit ett informationsutbyte som har gynnat både 

examensarbetet och avdelningen. Jag är ytterst tacksam för den tid och uppmärksamhet som har 

givits examensarbetet av både min handledare Berndt Hortlund, teamchef, och Fredrik Gjersvold, 

ingenjör, vid Norconsult AB.  

Utförandet av examensarbetet gjordes i samband med att Lindbäcks Bygg AB genomgår en stor 

expansion av sin verksamhet och inför att Boverket planerar att strama åt energikraven för 

fastigheter. Detta gjorde att lyhördheten och intresset gällande examensarbetet var stort från 

Lindbäcks Bygg AB. I synnerhet Jukka Vaattovaara, installationssamordnare, har tillfört mycket för att 

göra examensarbetet genomförbart.  

En glad förvåning var hur hjälpsamma och generösa alla byggföretag var med att tillhandahålla data 

på genomförda energiberäkningar till fastigheter. Diskussioner om fastigheter och 

energisparlösningar de använt har varit givande och även bidragit med insyn i olika 

energisimuleringsprogram och beräkningsmetoder.  

Vid universitetet har min examinator Lars Westerlund, professor, varit ett stöd i de övergripande 

vägvalen i arbetet och Daniel Risberg, doktorand, har funnits tillgänglig för stöd vad gäller 

simuleringsprogrammet IDA ICE.  

Ett moment som kändes viktigt för arbetet var samtalen med Peter Sundelin, produkt manager 

Fläktwoods. Han som utvecklare av ECONET var personen med mest detaljkunskap för att granska 

min adaption av produkten och han konstaterade att förslaget var en möjlig produktutveckling.  

Slutligen vill jag tacka de som jag sett som mina kollegor vid Norconsult ABs Luleåkontor. Mina 

vänner, jag ser fram emot fler år att dela erfarenheter med er! 

 

Luleå, Januari 2016 

Joakim Thule Brahed 
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Variabellista Nomenklatur 

�̌� % Absorbtivitet  Avluft Förhållande för avluft 

k - Avfrostingsförhållande abs Förhållande för absorbator 

𝜓 ° Azimuthvinkel avfr Avfrostning 

dn - Dagnummer Bashus Referensfastigheten 

𝛿 ° Deklinationsvinkel f Fastighetsenergi 

ρ kg/m3 Densitet fläkt Förhållande för fläkt 

E kWh Energi (i fastighet som 
helhet) 

Frånluft Förhållande för frånluft 

Q kWh Energi (i flödande medium) 
FTX 

Värmeåtervinningen med ett 
FTXsystem 

h kJ/kg Entalpi förl Värmeförluster 

𝜙 ° Latitudvinkel förvärmn Förvärmning 

Ѱ W/mK Linjärköldbrygga glas Förhållande för glas 

l m Längd kyl Kylning 

m kg Massa latent Fasomvandlingsenergi 

χ W/K Punktformig köldbrygga Luft Mediet luft 

n - På/av-variabel Max Maximal 

�̌� % Reflektivitet muteluft Maximalt förhållande uteluft 

Ø % Relativ fuktighet om Omslutande 

cp kJ/kgK Specifik värmekapacitet op Operator 

T oC Temperatur sensibel Temperaturförändringenergi 

𝜼𝒕  % Temperaturverkningsgrad spets Spetsning av värmeenergi 

𝜔 ° Timvinkel sv Solvärme 

�̌� % Transmissivitet 
temp 

Utrymme tempererat mer än 
10°C 

P kPa Tryck tilluft  Förhållande för tilluft 

�̇�    m3/s m2(bo 
area) 

Ventilationsflöde 
Total Summering av delar 

�̇�  m3/s Ventilationsflöde tvv Tappvarmvatten 

𝜃𝑧 ° Zenithvinkel uppv Uppvärmning 

w kgånga 
/kgluft 

Ånghalt 
Vatten Mediet vatten 

𝜼å𝒓  % Årsenergiverkningsgrad Vent Ventilation 

 värme Energi för uppvärmning 

x Olika stadier av ånghalt 

Ånga Mediet ånga 

År - 

återv Återvinning 

 

  



Ordlista 

ACH (Air circulation per hour) Luftombyte per timme 

AHU (Air heating unit) Luftvärmningsdon 

Atemp Area i boyta som är tempererad över 10oC 

Byggentreprenör En person eller företag som utför arbetet på entreprenad. I denna 
rapport menas i första hand byggföretag. 

Byggherre Den som för egen räkning utför eller låter utföra ett byggprojekt. 

F Ventilationssystem med endast frånluft 

FTX Ventilation med till- och frånluft som värmeväxlas. 

FX Ventilation med endast frånluft kopplat till en värmepump 

Klimatskal Fastighetens hölje som är anpassat för att skydda mot yttre påverkan. 
Ofta går gränsen vid fastighetens fasad med fönster och dörrar, golv eller 
källare samt tak eller vind. 

LBAB LindbäcksBygg AB 

NNE-byggnader Nära Nollenergibyggnader 

SFP Specifik fläkteffekt (Specific fan power) förhållandet mellan el till fläkt 
och luftflöde till fastigheten [W/(m3/s)] 

Spetsning Att använda ett extra värmesystem, i detta fall fjärrvärme, för att höja 
systemets temperatur då de andra värmesystemen inte räcker till. 

SÖ-förluster Förluster av styr- och övervakningssystem. 

VVS Värme, ventilation och sanitet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige är det en mänsklig rättighet att ha tak över huvudet. När bostadsbrist uppstår visar 

bostadsmarknaden svårigheter att hålla samma tempo för att täcka bostadsbehovet vilket leder till 

höjda bostadspriser och fler kollektiva boenden. Att ha en egen bostad som passar en allt högre 

levnadsstandard blir en lyxprodukt. Bostädernas prishöjning beror även på fler byggnadskrav där 

kraven blir mer svåruppfyllda. EU har väldebatterade 2020-mål för att minska klimatpåverkan. Dessa 

mål inkluderar energianvändningen för fastigheter och medlemsländerna ska nu ta fram egna 

handlingsplaner. 

Många initiativ har gjorts i Sverige där Boverket reglerar byggnadskraven i BBR, Boverkets byggregler. 

De senaste revisionerna av BBR har innefattat tillägg och åtstramningar i det kapitel som reglerar 

energianvändningen. Inför 2020 ska samtliga nybyggda hus hålla en NNE-standard (nära 

nollenergibyggnader) och vad det innebär är fortfarande inte fastställt. Osäkerheten i de många olika 

krav och förändringar som kommer att genomföras under kommande decennium förbryllar 

byggentreprenören och försvårar den långsiktiga planeringen.  

 

Utöver de övergripande krav som ställs nationellt kommer slutligen byggherren eller kunden med 

önskemål som kan vara svårare att uppnå. Figur 1-1 visar hur detaljerat olika instanser påverkar den 

slutgiltiga fastigheten, där kunden kommer med de mest specifika kraven och önskemålen. Dessa 

kundönskemål varierar mellan varje byggprojekt och är ofta öppna för diskussion. Att tillfredsställa 

kunden innebär ofta nya utmaningar.  

Samtidigt som energikraven blir hårdare har Boverket uppskattat att 700 000 nya bostäder behöver 

byggas innan 2025 vilket innebär att produktionshastigheten på nya bostäder kommer öka 

(Andersson, et al., 2013). En metod för att effektivisera hastigheten på byggandet innebär att 

fastighetsmoduler pre-fabriceras. Modulerna kan sedan fraktas till byggplatsen och snabbt monteras 

på husgrunden. Denna metod är snabb i montering och produktion men är mer tidskrävande i 

detaljprojekteringsstadiet än för andra fastigheter. Resultatet kan skräddarsys och är väl beprövat vid 

montering av flerbostadshus.  

Det finns en variation av moderna energisystem att välja bland som tillsammans med ett bra 

klimatskal minskar en fastighets energianvändning. Nya byggnader kan idag levereras med god 

marginal till den energikravnivå som erhålls i BBR. I många fall beror detta på installation av en 

värmepump. I jämförelse med direktverkande elvärme kan värmepumpen generera 2-4 gånger mer 

värme till samma mängd el. I svenska städer finns ofta ett utbrett fjärrvärmenät som kan kopplas till 

nya fastigheter för att hantera stora delar av uppvärmningen. För att minska energin som årligen 

EU-mål
BBR-krav

Önskemål
kund

Figur 1-1 Olika nivåer på kravställare. 
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köps till fastigheten finns olika typer av värmeväxlare att tillgå. Dessa tar tillvara på värmen som finns 

inom klimatskalet för att värma inkommande luft och vattenflöden. Utöver detta uppmuntras 

byggentreprenörerna att använda miljövänliga energikällor och att tillverka egen energi till bostaden. 

Den tekniska utvecklingen medför många alternativ och åtstramningen av kravnivåerna tvingar 

byggentreprenörerna att välja moderna produkter. För att välja rätt väg i utbudet av energisystem 

krävs kännedom om hur de framtida kraven utvecklas.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att ta fram ett underlag som stöttar byggentreprenören i vägskälet att 

energieffektivisera flerbostadshus och att välja de åtgärder som är bäst anpassade för deras 

fastighetstyper. I samband med att regelverken förändras är det viktigt att kartlägga vilka energikrav 

som är mest sannolika för bostäder i framtiden - utifrån nuvarande krav och visioner från både EU 

och Svenska myndigheter.  

Framgent i rapporten finns en sammanställd lösning av kombinerade energieffektiviseringsåtgärder 

för ett flerbostadshus med möjlighet att uppnå de framtida energikraven. Lösningen är funktionell 

och en rimlig investering. 

1.3 Frågeställning 

Följande frågeställningar har identifierats för examensarbetet: 

 Hur kommer ramverket se ut för energianvändningskrav i Sveriges framtida fastigheter? 

 Vilka områden är viktigast att energieffektivisera i fastigheterna för att nå framtida 

energianvändningskrav? 

 Hur mycket sänks fastighetens årliga behov av köpt energi genom att applicera hållbara 

energisystem på fastighetens mest effektiviseringsbara områden? 

1.4 Avgränsning 

Arbetet avgränsades till analys av klimatskalet samt de energisystem som hade en direkt anknytning 

till flerbostadshus. Hänsyn togs till byggnadens arkitektoniska egenskaper endast då de hade en 

tydlig inverkan på årsenergibehovet eller vid de tillfällen de kunde begränsa möjligheten för 

applicering av ett energisystem. 

Den fastighet som gestaltas är nybyggd med de energikrav som förväntas råda kring 2025-2035. 

Miljön simulerades utifrån utvecklingen från BBR 19-21 men med de mål och trender som förväntas 

inom den valda tidsperioden. Då energikraven varierar i Sverige avgränsas arbetet till området kring 

Stockholm.  

Med hänsyn till framtida tidsperspektivet på analysen kan priser på installationer förändras drastiskt. 

Därför har ingen ekonomisk kalkyl gjorts och inte heller undersökning av statliga incitament för olika 

energisystem.  

1.5 Metod 

Arbetet har utförts och presenteras i två separata moment. Först har en typ-fastighet gestaltas, 

kallad Bashuset. Bashuset utsattes sedan för ett antal värme- och/eller elbesparingsåtgärder. 

Momentet avslutades med att de tre mest passande besparingsåtgärderna valdes. I det andra 

momentet gjordes fördjupning i de valda besparingsåtgärderna. De analyserades först enskilt och 
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sammanfogades sedan i ett energisystem, vilket applicerades på Bashuset. Avslutningsvis görs en 

kontroll av den värme- och/eller elbesparingen som erhållits i Bashuset med det nya energisystemet. 

Nedan beskrivs de olika arbetsmomenten i tydligare detalj.  

1.5.1 Framtida energikrav 

En litteraturstudie har utförts för att uppskatta hur de framtida energikraven för flerbostadshus 

kommer att påverka byggentreprenören. I studien undersöktes utvecklingen av energikraven i 

Sverige, statliga verks inställning om utvecklingen av framtida krav, statistik på minskningen av 

värme- och elförbrukning i fastigheter samt EU:s samordnade visioner och beslut.  

1.5.2 Gestaltning av Bashus 

Grundfastigheten Bashuset togs fram utifrån ett klimatskal som är typiskt för LindbäcksBygg AB 

(LBAB) fastigheter. Samtliga parametrar som påverkade energiflödet bestämdes så de stämde 

överens med motsvarigheten i LBAB-fastigheter. Bashuset värmdes med fjärrvärme och var kopplat 

till allmänna elnätet.  

För att göra en korrekt gestaltning av Bashuset användes följande metoder: 

 Granskning av tre projekterade nybygga flerbostadshus. 

 Undersöka och analysera standarder vid pre-fabricering av moduler.  

 Intervjuer av Lindbäcks anställda med avseende att finna om de slutgiltiga fastigheterna i 

någon mån skiljer sig från standarder och projektering. 

De flerbostadshus som framförallt användes för att gestalta Bashuset var LBAB-fastigheterna 

Porslinet, Nordanbyäng och Kistahöjden. Utifrån dessa bestämdes klimatskalet. Vidare används 

standarder för fastighetsmoduler vilka granskades då de kunde komma att påverka vilka värme- 

och/eller elbesparingsåtgärder som gjordes. Genom att intervjua personalen på olika LBAB-

avdelningar togs hänsyn till empiri och vilka parametrar som i färdiga fastigheten kunde variera från 

projekterade parametrar. 

Bashuset byggdes upp och simulerades i EQUA: IDA ICE 4.5.1  (IDA Indoor Climate and energy) vilket 

är en mjukvara för att analysera energiflöden och inomhusklimat i byggnader. Mjukvaran valdes med 

hänsyn till tidigare erfarenheter och utbildning i programmet. I mjukvaran var det enkelt att variera 

parametrarna för att få olika simuleringsresultat att analysera. IDA ICE är välkänt bland ingenjörer 

och forskare som arbetar med energisimulering av fastigheter.  

1.5.3 Jämföra värme- och/eller elbesparingsåtgärder 

Energisimuleringen av Bashuset gjorde det tydligt vilka områden som var mest lönsamma att 

energieffektivisera. Det fanns tre möjligheter till åtgärder för att täcka Bashusets energibehov:  

 återvinning av den energi som lämnar fastigheten. 

 reducering av den inkommande energin. 

 nyttja fria energikällor. 

Inspiration till värme- och/eller elbesparingsåtgärder hämtades från sju nybyggda flerbostadshus 

som hade en värme- och elförbrukning enligt BBR19 mellan 45-55 kWh/m2 Atemp och år. Fastigheterna 

som analyserades var  
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 Kv Pluto, ByggVesta 

 Holmfrid Lågenergi, Uppsalahem AB 

 Solrosen, Södervallen och Ringargatan, AB bostäder i Borås 

 Flerbostadshuset F1 och FbNFjvIII från boverkets rapport. (Boverket och Energimyndigheten, 

2015) 

Utöver åtgärder som har gjort i ovanstående flerbostadshus testades egna koncept på värme- 

och/eller elbesparingar. Åtgärderna beräknades, simulerades och sammanställdes för att ge en bild 

av hur stor sänkning som är möjlig. 

1.5.4 Sammanställa besparingsområden 

Föreslagna värme- och/eller elbesparingsåtgärder och framtida förändring av boverkets energikrav 

presenterades för beställarna. Under presentationen diskuterades vilka åtgärdsförslag som var mest 

intressanta för beställaren. För att effektivisera mötet användes ett poängsystem där de mest 

intressanta åtgärderna fick höga poäng och de mindre intressanta fick låg poäng. Detta poängsystem 

låg sedan som grund för att kombinera olika åtgärder till en slutgiltig lösning som skulle fortsätta 

utvecklas i examensarbetet. 

1.5.5 Fördjupning i intressanta tekniker 

De tre åtgärderna som fick mest poäng och applicerades på Bashuset var: 

4. FTX-system för värmeåtervinning i ventilationen. 

5. Återvinningsbatteri på avluftskanalen efter FTX-systemet som används sommartid för att 

förvärma varmvattnet. 

6. Solfångare för uppvärmning av varmvatten. 

Åtgärderna kombinerades som ett energisystem och optimerades för att sammanställa det totala 

årliga energibehovet för Bashuset med effektiviseringsåtgärder.  
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2 Framtidens svenska flerbostadshus 
Detta avsnitt presenterar viktiga slutsatser, mål och visioner som har fastlagts nationellt och 

internationell. Det som presenteras i detta avsnitt tillämpas vid valet av fördjupningsområden.  

2.1 Boverkets byggregler 

BBR är en regelsamling för alla byggnader och reglerar allt från bostadsutformning, säkerhet, 

tillgänglighet och energianvändning. Denna kompletteras sedan med ytterligare skrifter från 

boverket. Med ett till två års mellanrum uppdateras byggreglerna och 2015 fastställdes den senaste 

versionen, BBR22. De senaste versionerna har medfört stora förändringar i kapitel 9 

Energihushållning. Bland annat har kravet på tillåten energianvändning per år minskats och det har 

även tillkommit klimatzoner vilket medför att olika kravnivåer gäller för olika regioner i Sverige. 

(Boverket, 2015:3) 

Ett användbart mått på energibehovet definieras i BBR som byggnadens specifika energianvändning, 

Ebeaspec, vilket gör det lätt att jämföra energibehovet i olika byggnader. I energianvändningen tas det 

hänsyn till årsbehovet av uppvärmning Euppv, komfortkyla Ekyl, tappvarmvatten, Etvv, samt övrig 

fastighetsenergi, Ef. Fastighetsenergi innebär ofta elbrukande installationer för fastigheten. Energi 

som används av brukaren kallas hushållsenergi och tas inte med i ekvationen. Det totala 

energibehovet fördelas på alla golvytor som är varmare än +10oC, Atemp. Det resulterar i ett uttryck 

mätt i kWh/m2 Atemp och år enligt 

𝐄𝐛𝐞𝐚𝐬𝐩𝐞𝐜 =
𝐄𝐮𝐩𝐩𝐯+ 𝐄𝐤𝐲𝐥+ 𝐄𝐭𝐯𝐯+ 𝐄𝐟

𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑
    (2:1) 

I byggreglerna presenteras idag olika krav på byggnadens specifika energianvändning om det är ett 

hus som värms med el respektive om det värms upp på annat sätt. För flerbostadshus i klimatzon III, 

Stockholm, ligger kravet för eluppvärmda hus på 55 kWh/m2 Atemp och år och för annan uppvärmning 

90 kWh/m2 Atemp och år. 

Klimatskalet är den gräns som skiljer inomhus- mot utomhusklimatet. I detalj innebär gränsen väggar, 

golv och takytor som är mer isolerade. Ytorna gränsar mot utomhus, alternativt de rum som ej 

behöver hålla mer än +10 grader. Exempelvis för en kall vind går klimatskalet inte vid vindens tak och 

yttervägg utan i vindsbjälklaget. Klimatskalsgränsen tas hänsyn till då det beräknas hur bra huset 

skyddar mot yttre påverkan. När värmetransmissionen beräknas undersöks klimatskalet för att finna 

värmegenomgångskoefficienten för varje enskild byggnadsdel. Vissa områden på byggnaden faller 

offer för köldbryggor vilket medför punktvis ökad värmetransmission. För byggnaden som helhet 

återfinns en genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um, som reglerar hur mycket värmeläckage 

fastigheten har. Den definieras som 

𝑈𝑚 =
∑ 𝑈𝑖𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1 +∑ 𝑙𝑘Ѱ𝑘

𝑚
𝑘=1 ∑ 𝜒𝑗

𝑝
𝑗=1

𝐴𝑜𝑚
    (2:2) 

där  

Ui  Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i (W/m2 K).  

Ai  Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft (m2). För fönster, dörrar, 

portar och dylikt beräknas Ai med karmyttermått.  

Ѱk  Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k (W/mK).  
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lk  Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k (m).  

χj  Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j (W/K).  

Aom  Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft (m2). 

Med omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar uppvärmda delar av 

bostäder eller lokaler mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen. (Boverket, 

2015:3) 

2.2 EU och Sveriges krav 

Trender visar på att bostäder kommer ha minskande energianvändning för uppvärmning och 

komfortkyla i framtiden. Jämfört med referensåret 2005 sänks energibehovet för fastigheter med 8% 

till 2020, 12% till 2030 och 17% till 2050. Samtidigt kommer bostäders totala elbehov öka avsevärt 

främst på grund av brukandet av fler elektriska apparater. (Europeiska Kommissionen, 2013)  

Inför 2020 ligger byggnader högst prioriterat inom energisparande av europeiska kommissionen. De 

anser att det behövs fler investeringsincitament för att öka antalet renoveringar samt hitta 

innovativa ekonomiska metoder som har en stor effekt på EU-nivå och lokal nivå. (Europeiska 

Kommissionen, 2010)  

Enligt 2014 års energistatistik i Sverige var 134 kWh/m2 Atemp och år ett medeltal för uppvärmning 

och varmvatten i gamla och nya flerbostadshus. Hus byggda efter år 2010 hade en värme- och 

elförbrukning på 88 kWh/m2 Atemp och år. För flerbostadshus använder 80% endast fjärrvärme för 

uppvärmning och 4% värms med berg, jord, sjövärmepump i kombination. Under år 2014 användes 

26 700 värmepumpar i de svenska flerbostadshusen. Mer än hälften av dessa, 56%, var berg-, jord- 

eller sjövärmepumpar. 36% var luft/vattenvärmepumpar eller frånluftsvärmepumpar och resterande 

8% luft/luftvärmepumpar. (Energimyndigheten, 2014) 

Sveriges planering går i linje med EU och genomgår en process för att anpassa energikraven till 

uppsatta EU-mål. Sveriges riksdags plan- och byggförordning (2011:338) justerar regler om 

energihushållning så att nära nollenergibyggnader ska omfatta byggnader som ägs av myndigheter 

från 2019 och samtliga byggnader från 2021. (Näringsdepartementet, 2011)  

2.3 Definition av svenska NNE-byggnader 

Boverket har under 2015 lämnat förslag på definitionen av NNE-byggnader. I Boverkets undersökning 

visar byggentreprenörerna en stor potential att kunna bygga långt under de byggnadskrav som ställs 

idag.  Gällande flerbostadshus uppskattar byggentreprenörerna att hus kan byggas med energinivåer 

44% lägre än kraven i BBR21. För ytterligare sänkningar anses det saknas teknisk kompetens 

samtidigt som merkostnaderna ökar. Byggentreprenörerna ansåg även att nya fastigheter kring 

50kWh/m2 Atemp och år enligt BBR21 skulle medföra kostnadsökningar på 0-7%. Beräkningar på 

energiprestanda ger mer detaljerat resultat. För att uppnå 25% reduktion ansågs 

produktionskostnaderna öka med 1-2% och en 50% reduktion gav 2-7% högre kostnader. Över 

hälften av merkostnaderna ansågs återbetalas under en fastighets livscykel, med störst lönsamhet 

för flerbostadshus med fjärrvärme.   

Boverket gjorde en enkätundersökning för att få en bild av vad boenden i nuvarande lågenergihus 

hade för positiva och negativa erfarenheter. Bland annat då köksfläkten är igång skapas undertryck i 

byggnaden vilket drar in dofter och ibland rök från eldstad samt att dörrar blir svåröppnade. Den 

termiska komforten påverkas så att inomhusklimatet blir kallt vintertid och varmt sommartid. 
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Kondens har uppstått på fönsters insidor och det upplevs som att det inte ventileras ordentligt i 

badrum efter dusch.  Luftkvalitet och ljudkomfort upplevs ofta som mycket bra. Rapporten har även 

undersökt makroekonomiska perspektiv , minskad miljöpåverkan samt kostnadernas inverkan på 

nybyggnationen, vilka hade mindre inverkan. Med dessa analyser fann boverket att ett energikrav för 

klimatzon III bör ligga på  

 55 kWh/m2 Atemp och år för flerbostadshus 

 65 kWh/m2 Atemp och år för flerbostadshus max 35m2/lägenhet. 

 50 kWh/m2 Atemp och år för Lokaler  

 80 kWh/m2 Atemp och år för småhus  

I samband med sänkta energikrav omvärderas även hur det totala energibehovet ska beräknas. Detta 

görs då det finns styrning från EU mot teknikneutralitet vilket innebär att teknikutveckling ska ha en 

minimal inverkan i styrmedelsammanhang. Målet med teknikneutralitet är komplext men grundar sig 

i att främja konkurrens på marknaden och resultera i de mest effektiva lösningarna. I boverkets 

utredning tolkas begreppet uppvärmning olika med avseende på olika energislag. (Boverket, 2015:26) 

I intervju med boverket framkommer det att elenergi anses vara en högvärdig energi då den har 

många alternativa användningsområden. (Olsson, 2015)  Detta argument stöttas av plan och 

byggförordningen vilken påpekar att uppvärmning, kylning och ventilation ska ha särskilt goda 

egenskaper när det gäller hushållning med elenergi. (Näringsdepartementet, 2011) Därav föreslås en 

viktningsfaktor för elenergi på 2,5 och andra energislag viktas till 1 vilket innebär att elenergi 

kommer bidra 2,5 gånger mer till byggnadens specifika energianvändning enligt  

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐 =
(𝐸𝑒𝑙,𝑢𝑝𝑝𝑣+𝐸𝑒𝑙,𝑡𝑣𝑣+𝐸𝑒𝑙,𝑘𝑦𝑙)∙2,5+𝐸𝑒𝑙,𝑓+𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣+𝐸𝑡𝑣𝑣+𝐸𝑘𝑦𝑙

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
   (2:3) 

där  

Eel,uppv  Elenergi till uppvärmning, kWh/år 

Eel,tvv  Elenergi till varmvatten, kWh/år 

Eel,kyl Elenergi till komfortkyla, kWh/år 

Eel,f Fastighetsel, kWh/år 

Euppv  Annan energi än el till uppvärmning, kWh/år 

Etvv  Annan energi än el till varmvatten, kWh/år 

Ekyl  Annan energi än el till komfortkyla, kWh/år 

Atemp Area med temperatur över 10°C, m2 

Systemgränsen bestämmer vilka energiflöden som ska tas hänsyn till vid bestämning av husets totala 

energibehov. Flera alternativ till systemgränser beaktades i förslaget på nära nollenergibyggnader, se 

Figur 2-1. Den föreslagna systemgränsen är levererad (köpt) energi och definieras enligt: ”den energi 

som levereras till byggnadens tekniska system för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

för byggnadens fastighetsdrift, exklusive fritt flödande energi som kan tillvaratas på plats eller i 

närheten.” Denna systemgräns gör det möjligt att tillgodoräkna sig ”gratisenergi” vilket kan erhållas 

genom att förslagsvis montera solceller på byggnaden eller att tillsammans med andra fastigheter ha 

en småskalig energistation för att nyttja kylan i en närliggande sjö. (Boverket, 2015:26) 
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Figur 2-1 Boverkets förslag på olika systemgränser som kan definiera fastighetens energianvändning. (Boverket, 2010) 

2.4 Nordiska länders inverkan 

Sverige ska gemensamt med andra nordiska länder: Danmark, Norge och Finland minska 

bebyggelsens klimatpåverkan. Initiativen och de lokala kraven varierar mellan länderna tillsammans 

med definitionerna av passivhus och nära nollenergihus. Med kännedom om ländernas strategier är 

det lättare att samverka och arbeta över nationsgränserna. Det är även intressant att granska 

närliggande nordiska länders framtidsplaner och angreppssätt av EUs visioner. Om de varierar 

mycket från svenska strategierna kan eventuellt Sverige välja ett annat angreppssätt inom 10 år. 

Nedan presenteras energikraven för olika länder samt koncepten bakom hur de beräknas. 

Definitionerna av energikraven varierar däremot och de presenterade värdena är inte jämförbara 

över nationsgränserna.  

2.4.1 Danmark  

I Danmark klassas byggnaderna enligt BR10 som tillåter bostadshus med mindre bostadsyta ha en 

högre energianvändning än stora bostadshus. År 2008 bestämdes att kraven för fastigheters 

energianvändning ska minskas med minst 75% till 2020. Till följd av detta har två nya 

byggnadsklasser tagits fram för lågenergihus “Lavenergibygninger 2015” och “Bygningsklasse 2020”. 

De nya byggklasserna reglerar balansen mellan fastighetens olika energislag: fjärrvärme, el och övriga 

energikällor. Vart femte år minskas, enligt BR10, det årliga energianvändningskravet samtidigt som 

bostadsytans inverkan avverkas till vad som visas i Tabell 2-1.  

Tabell 2-1 De danska bostadsklassernas gemensamma inverkan på fastigheter med olika boytor enligt räkneexempel av 
bostadsverket. (Boverket, 2015:26) 

 

Fjärrvärme El Annat 

Bostadshus 2020 energianvändningskrav (kWh/m2 och år) 33,3 11,1 20,0 

Minskning 2010-2020 Bostadshus 150kvm (%) -48 -54 -68 

Minskning 2010-2020 bostadshus 1000kvm(%) -39 -49 -63 
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Danska byggbranschens organisationer var intresserade av att bygga upp erfarenhet för lågenergihus 

och en arbetsgrupp tillsattes 2010 för att utföra analyser. Bra inomhusklimat ansågs mycket viktigt så 

värmetoppar och bottnar skulle minskas genom att ta större hänsyn till solinstrålningen än tidigare 

samt att tydligare anpassa boendet till användarnas behov. (Boverket, 2015:26) 

2.4.2 Norge 

I Norge finns det i nuläget två metoder som reglerar energikraven. Första metoden är ett ramkrav för 

hela byggnaden och andra metoden utgår från att enskilda detaljkrav ska uppfyllas för olika 

byggnadsdelar. Energimässiga åtstramningar planeras i TEK10 (Norges byggnadstekniska föreskrifter) 

för sänkta energinivåer till 2015 och ytterligare inför 2020 då nära nollenerginivå ska vara definierad. 

I liggande remiss planeras att endast första metoden på ramkrav för hela fastigheten ska finnas och 

metod två ska avskaffas. Tabell 2-2 visar nuvarande ramkrav och exempelmässiga förändringar enligt 

remissen. Specifika nivåer ska beräknas i samband med att förordningarna bestäms.  (Lie & Krogstad, 

2015) 

Det finns idag regler som begränsar direktverkande el. Med förbättrad överföringskapacitet på 

elnätet och ytterligare ett förväntat energiöverskott i Norden kommer nuvarande begränsningar tas 

bort. Det kommer förbjudas att installera värmekällor som är beroende av fossila bränslen (olja, gas 

och koks). För byggnader över 1000 m2 tillkommer ytterligare krav på värmesystem. Fortsatt 

energiåtstramning som planeras inför 2020 kommer utgå från hur det går med de nuvarande 

förändringarna. Det kommer därför att installeras mätare i kommersiella byggnader för 

uppvärmning, ventilation och tappvarmvatten. Det finns även en pågående utredning kring vad nära 

nollenerginivå ska innebära. (Boverket, 2015:26) 

Tabell 2-2 Delar av planerade norska energikravsförändringar till 2015. (Diktoriatet for byggkvalitet, 2015)  

Byggnadskategori  Totalt netto energibehov (kWh/m² år)  Förväntad sänkning 

Hyreshus 115 26% 

Kontorsbyggnad 150 38% 

 

2.4.3 Finland 

Finland har idag framförallt kostnadsoptimerande energikrav som berör kostnader för el och 

värmetillförsel. Efter att beräkna nettoenergibehovet i enlighet med Figur 2-2 återfinns mängden 

köpt energi vilket i multiplikation med energiformfaktor enligt Tabell 2-3 omvandlas till ett E-tal. I de 

finska byggbestämmelsesamlingarna utgör detta E-tal energikraven för varje byggnadstyp enligt 

Tabell 2-4. För att kunna utföra kontroller är det reglerat att totala elanvändningen och köpt energi 

till värmesystemen ska mätas för enskilda hus.  

Finlands arbete med nära-nollenergibyggnader handlar bland annat om att göra tydligare 

värmegenomgångskoefficienter. En mer detaljerad proposition ska läggas till finska riksdagen under 

hösten 2016. Den ska innehålla nya miniminivåer utifrån förnybara energikällor och en teknisk 

beskrivning av nära-nollenergibyggnader. (Boverket, 2015:26) 
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Figur 2-2 Finlands balansering av nettoenenergibehovet utifrån köpt energi.. (Miljöministeriet, 2012) 

 

Tabell 2-3 Nuvarande energiformfaktorer som används för att beräkna E-talet (Miljöministeriet, 2012) 

Energikälla Energiformfaktor 

El 1,7 

Fjärrvärme 0,7 

Fjärrkyla 0,4 

Fossila bränslen 1,0 

Förnybara bränslen som används i byggnaden 0,5 

 

Tabell 2-4 Utdrag av finska energikrav beroende på byggnadstyp (Miljöministeriet, 2012) 

 

kWh/m2 per år 

Småhus (areaberoende) 130-204 

Radhus och kedjehus 150 

Flervåningsbostadshus 130 
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3 Teori 

 

3.1 Ventilationsåtervinning 

Energiåtervinning görs genom att överföra energin i frånluften till tilluften. Det är 

temperatursänkningen i frånluften som motsvarar energin som går att ta tillvara på. Luften 

genomgår även en temperaturhöjning i fläkten som ska tas hänsyn till. I en del fall används styrning 

för ventilationen och energin till ventilationen per år ,Qvärme, beräknas med  

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = ∑ (�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑛𝑜𝑝,𝑖(𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑓𝑙ä𝑘𝑡,𝑖 − 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖))8760
𝑖=1   (3:1) 

med tilluftsflödet under aktuell timme, �̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖, där ventilationsflödet stängs av genom att välja 

𝑛𝑜𝑝,𝑖 till 0 (1 om ventilationen är igång). Den timvisa temperaturförändringen i ventilationen tar 

hänsyn till tilluftstemperaturen, 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖, temperaturökningen över fläkten, 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑓𝑙ä𝑘𝑡,𝑖, och 

utomhustemperaturen, 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖. Då systemet värmer till en önskad tilluftstemperatur begränsas 

ekvation (3:1) ovan med att uteluften alltid är kallare än tilluften så att värmetillförseln ej blir negativ 

samt att uteluft varmare än 15oC aldrig eftervärmes.  

Energiåtervinningen i FTX-systemet tar hänsyn till fläktarnas placering, temperaturverkningsgrad, 

𝜂𝑡,𝑖, om det sker någon avfrostning, 𝑘𝑎𝑣𝑓𝑟,𝑖, och om någon förvärmning sker av luften. 

Frånluftstemperaturen, 𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖, kompenseras med frånluftsfläktens temperaturtillskott, 

𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑓𝑙ä𝑘𝑡,𝑖, om fläkten är placerad före värmeåtervinningen. På samma sätt kompenseras 

uteluftstemperaturen, 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖, då det finns en fläkt som tillför värme, 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑓𝑙ä𝑘𝑡,𝑖, före 

värmeåtervinningen. Energin bestäms då med 

𝑄å𝑡𝑒𝑟𝑣 = ∑ (�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖 ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑛𝑜𝑝,𝑖(𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖 + 𝑇𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑓𝑙ä𝑘𝑡,𝑖 − 𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑖 −8760
𝑖=1

𝑇𝑢𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡,𝑓𝑙ä𝑘𝑡,𝑖) ∙
𝜂𝑡,𝑖

100
𝑘𝑎𝑣𝑓𝑟,𝑖 − 𝑄𝑓ö𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑛,𝑖)    (3:2) 

Likaså här infinner det sig begränsningar då värmeåtervinningen endast ska gå från frånluften till 

tilluften. Dessa begränsas i ekvation (3:2) så att frånluften alltid är varmare än uteluften för att 

säkerställa värmeväxlingens riktning. För att undvika höga temperaturer inomhus sker ingen 

värmeväxling vid utomhustemperatur över 15oC. Samt att ingen korrigering för avfrostning görs om 

avfrostning inte används. 

Årsenergiverkningsgraden, 𝜂å𝑟, för FTX-systemet beskriver hur stor del av den tillgängliga energin 

som har återvunnits och beräknas med  

𝜂å𝑟 = 100
𝑄å𝑡𝑒𝑟𝑣

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒
     (3:3) 

Dessa beräkningsmodeller har tagits fram av Svensk Ventilations (Svensk Ventilation, 2013). Den 

timvisa beräkningen görs i simuleringsprogrammet där summerade energiflödena erhålls och för att 

bestämma årsverkningsgrad med ekvation 3:3.  
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3.2 Luft och fukt 

När beräkningar på luft görs behöver hänsyn tas till luftens fuktinnehåll. Vid olika lufttemperaturer 

kan luften innehålla en specifik mängd vattenånga, kallad specifik fuktighet eller absolut luftfuktighet 

(kgånga/kgtorr luft). För att veta hur mycket ånga luften kan innehålla kontrolleras mättnadstryck, Pg. Då 

mättnadstrycket uppnås har luften en relativ fuktighet, Ø, på 100%. Då ångans tryck är noll är luften 

helt torr och relativa fuktigheten är 0%. Relativa fuktigheten är direkt beroende på lufttemperaturen. 

Vid en temperatursänkning i luften förlorar den kapacitet att bära ånga och den relativa fuktigheten 

ökar. Med dessa samband går det att bestämma vid vilken temperatur ångan i luften börjar fällas ut. 

För att bestämma den totala energin som överförs i en värmeväxlare undersöks frånluftskanalen där 

både sensibel och latent energi beräknas. Den totala energin går att utläsa ur ett Mollierdiagram 

(Bilaga 1) för fuktig luft. Då flera värden ska återhämtas är det mer praktiskt att beräkna utifrån 

ideala gasblandningar så som blandning mellan luft och ånga. Sensibel energi tar endast hänsyn till 

den temperaturförändring som sker i luften. Denna energi beräknas med  

ℎ𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑒𝑙 = 𝑐𝑝∆𝑇      (3:4) 

Latent energi beräknas i de fall då kondensation sker i samband med att luften kyls. För detta 

beräknas först energin i ångan vid stadierna före, hfrånluft, och efter, havluft, värmeväxling. Därefter 

återfinnes latenta energin, hlatent, i differensen 

ℎ𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡 = ℎ𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 − ℎ𝑎𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡    (3:5) 

Energin vid de olika stadierna, hx, bestäms av ångans energi, hånga, vid mättnadstryck, Pmax, basenhet 

per kg torr luft erhålls via ånghalt, w,   

ℎ𝑥 = 𝑤ℎå𝑛𝑔𝑎      (3:6) 

där mättnadstrycksenergin utläses ur tabell (Borgnakke & Sonntag, 2009) och ånghalten bestäms av 

förhållandet mellan massa vatten och massa luft 

𝑤 =
𝑚å𝑛𝑔𝑎

𝑚𝑙𝑢𝑓𝑡
= 0,622

𝑃å𝑛𝑔𝑎

𝑃𝑙𝑢𝑓𝑡
.     (3:7) 

Den relativa fuktigheten beskriver tryckförhållandet innan kondensation sker 

Ø =
𝑃å𝑛𝑔𝑎

𝑃𝑚𝑎𝑥
.      (3:8) 

Ekvation (3:4) och (3:5) summeras sedan till den totala luftenergin  

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ℎ𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑒𝑙 + ℎ𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡.     (3:9) 

Energin sammanställs sedan genom kännedom av ventilationsflödet, �̇�, och beräknas för varje timme 

𝑄å𝑟,𝑣𝑒𝑛𝑡 = ∑ (ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑖 ∙ 𝑉�̇� ∙ 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡)8760
𝑖=1     (3:10) 

vilket energin i kWh/m2 Atemp och år. (Borgnakke & Sonntag, 2009) 
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3.3 Solinstrålning 

I de fall som solfångarnas effekt ska maximeras krävs att de är vinklade mot solen så den direkta 

solinstrålningen, eller direkta irradiationen, blir som störst. Solfångarens vinkel varierar beroende på 

vart de placeras på jordklotet samt med hänsyn till både jordens rotation runt polaraxeln och jordens 

bana runt solen. Detta bestäms med trigonometriska samband där en solvektor representerar 

vinkeln på solens strålning till en punkt på jorden.  

Först bestäms deklinationsvinkeln, 𝛿, för solvektorn relativt ekvatorn  

𝛿 = 26,45 sin (
360

365
(𝑑𝑛 + 284))     (3:11) 

med beroende på dagsdatumet, dn, där 1 Januari är nummer 1. Sedan bestäms solstrålningen relativt 

en horisontal yta där vi befinner oss med hjälp av zenithvinkeln vilken beskriver solens position på 

himmeln utifrån en bestämd plats. Den lokala zenithvinkeln är alltid vinkelrät från en horisontal 

markyta 

cos 𝜃𝑧 =  sin 𝜑 sin 𝜙 + cos 𝜑 cos 𝜙 cos 𝜔 = sin 𝛼   (3:12) 

där latitudvinkeln, 𝜙, mäts utifrån ekvatorn där norr är positivt och solens timvinkel, 𝜔, 

Sedan beskriver solens azimuthvinkel, 𝜓, vart solen befinner sig relativt söder på en horisontal yta 

där österut blir positivt, se Figur 3-1,   

cos 𝜓 = (sin 𝛼 sin 𝜃 − sin 𝛿)/ cos 𝛼 cos 𝜃     (3:13) 

0𝑜 ≤ 𝜓 ≤ 90𝑜, cos 𝜓 ≥ 0 

90𝑜 ≤ 𝜓 ≤ 180𝑜, cos 𝜓 ≤ 0 

Azimuth- och zenithvinklarna ger vinkelkoordinater till solens position på himmeln relativt en utsatt 

position på jorden. Solens direkta strålning når solfångaren först vid soluppgång som sker, då 𝜃𝑧 =

90𝑂, vilket ger soluppgångsvinkeln, 𝜔𝑠, enligt  

cos 𝜔𝑠 = − tan 𝜙 tan 𝛿     (3:14) 

Varav solnedgångsvinkeln har samma storhet men med ett teckenbyte. Vilket ger dagslängden 2𝜔. 

Utöver detta flyttar sig solen 15o per timme.  
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Figur 3-1 Visuell beskrivning av zenith och azimuth vinklarna. (Iqbal, 1983) 

Fortsättningsvis lutas solfångaren i en vinkel från marken för att optimera den direkta 

solinstrålningen. Exempelvis om solfångaren sitter direkt på taket eller en vägg i söderläge, 

alternativt justeras vinkeln utifrån solfångarens placering.  

cos 𝜃 = cos 𝛽 cos 𝜃𝑧 + sin 𝛽 sin 𝜃𝑧 cos(𝜓 − 𝛾)   (3:15) 

Där solfångarens lutning beskrivs vinkling från horisontalläge till söder, 𝛽, och vridning från 

söderläge, 𝛾. För vertikala ytor blir ekvationen 

cos 𝜃 = − cos 𝜙 cos 𝛾 sin 𝛿 + sin 𝜙 cos 𝛾 cos 𝛿 cos 𝜔 + cos 𝛿 sin 𝛾 sin 𝜔   (3:16) 

För optimala förhållanden placeras solfångaren vinklad i söderläge vilket innebär 𝛾 = 0 samt att 

vinkeln mellan solfångarens normal och solstrålningsvektorn, 𝜃, har ett bra förhållande mellan 

solståndet på sommaren respektive vintern.  

Ekvation 3:12-3:17 beskriver solens placering på himlen vid varje timme för året. Genom att 

analysera globala solinstrålningen som tillvaratas vid olika vinklar på solfångaren bestäms den vinkel 

som ger mest energi till solfångaren med jämn spridning över året. (Iqbal, 1983) 

3.4 Upptagande av solenergi i solfångaren.  

Solen avger värme likt en svart kropp. En bråkdel av solstrålningen är riktad direkt mot jorden, varav 

en stor del reflekteras ut i rymden eller absorberas av jordens atmosfär. Likaså fortsätter fotonerna i 

solstrålningen reflekteras mellan jorden och atmosfären tills de har slut på energi. 

(Thirugnanasambandam, 2010) Betraktas en viss punkt på jorden utsätts den för dels direkt 

solinstrålning , diffus strålning som reflekteras inom atmosfären samt reflekterad strålning som har 

reflekterats mot en yta på jorden. Diffus solinstrålning är inte beroende av vinkel och motsvarar 

46,2% av den globala stålningen. Hänsyn till vinkel tas för att ta tillvara på så mycket av den direkta 

solinstrålningen som möjligt.  
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När solstrålningen träffar en yta delas energin upp. Uppdelningen definieras i reflektivitet, 𝛾, som 

den del av ljuset som färdas vidare efter att ha studsat mot ytan, absorbtivitet, �̌�, som energin 

materialet tar upp, samt transmissivitet, �̌�,  som den del av ljuset som passerar genom mediet. 

Förhållandet efter den inkommande strålningen träffar en yta beskrivs därför av 

𝛾 + �̌� + �̌� = 1 .     (3:17)  

I en solfångare är målet att maximera absorbtiviteten i den yta som innesluter värmemediet, kallad 

absorbator. Större yta medför högre värmeupptagning och värmemediet får en högre temperatur. 

Effekten som upptas beräknas 

𝑄𝑠𝑣 = 𝐼𝑠𝑣 − 𝑄𝑓ö𝑟𝑙     (3:18) 

Där strålningen upptas av solfångaren, 𝐼𝑠𝑣, är  

𝐼𝑠𝑣 = 𝐼 ∙ �̌�𝑔𝑙𝑎𝑠 ∙ �̌�𝑎𝑏𝑠     (3:19) 

där den en viss del av den globala strålningen, I, transmitteras genom glaset, �̌�𝑔𝑙𝑎𝑠, och slutligen tas 

en del upp av absorbatorn, �̌�𝑎𝑏𝑠.  (Incorpera & Dewitt, 2013)  Värmeförlusterna, 𝑄𝑓, förenklas till  

𝑄𝑓ö𝑟𝑙 = 𝑘Δ𝑇      (3:20) 

där förlusttalet, k, är en generell värmegenomgångskoeficient för solfångaren. k är däremot inte 

linjär utan varierar med temperaturskilladen, Δ𝑇, mellan absorber och kringliggande luft.  

Från detta kan solfångarens verkningsgrad definieras enligt (M.S, 2012) 

𝜂𝑠𝑣 =
𝑄𝑠𝑣

𝐼
      (3:21) 

Solfångarens verkningsgrad varierar under året med hänsyn till molnighet och den varierade 

reflektion och absorbtion som uppstår i och med en zenithvinkel under dygnet och året.   
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4 Modelluppställning 
Nedan redovisas de specifika data som har använts vid gestaltningen av fastigheten och dess årsvisa 

energianvändning.   

4.1 Bashuset 

Fastigheten som togs fram gestaltades i Stockholm, klimatzon III. För att göra bra antaganden på 

klimatskal och husets beteende har tre fastighetsprojekt från Lindbäcks bygg granskats. Ur dessa 

hämtades följande data vars medelvärden beskriver Bashuset: 

 Väggars, golv och taks uppbyggnad, material och U-värden (samt innerväggar och 

mellanbjälklag) 

 U-värden för dörrar och fönster  

 Antagna köldbryggor och infiltration 

 Ventilationsflöden 

 Inomhustemperatur 

 Fastighets- och hushållselförbrukning 

För klimatskalets byggnadsdelar används de värden som presenteras i Tabell 4-1. Ventilationens 

frånluft ska uppgå till minst 20 l/s för varje lägenhet då detta är minimum för toalett och kök. 

Ventilationens tilluftsflöde matchas mot frånluften för att undvika tryckskillnader. Distributions- och 

SÖ-förluster (styr- och övervaknings-förluster) har inte tagits med i jämförelsen då de anses lika i 

samtliga uppställningar. Ytterligare data om Bashusets klimatskal återfinns i Bilaga 2. 

I samtliga simuleringar värms inkommande ventilationsluft till 19oC och sedan ytterligare 1oC av fläkt. 

Tabell 4-1 Värmegenomgångskoefficienterna för olika byggnadsdelar.  

Byggnadsdel Enhet Storhet 

Yttervägg [W/m2K] 0,1752 

yttervägg fläktrum/Hissrum [W/m2K] 0,25 

Vindbjälklag [W/m2K] 0,075 

Innerväggar Ingår ej i klimatskal 0,71 

Mellanbjälklag Ingår ej i klimatskal 0,156 

PPM/Grundbjälklag [W/m2K] 0,1029 

Fönster [W/m2K] 1,1 

Köldbryggor [W/K] 31,33 

Totalt Um [W/K] 0,26 
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4.2 Fastighetsdesign 

För att balansera ett korrekt Um-värde som stämmer överens med LBAB-standard krävs ett visst 

förhållande mellan areor för väggar, tak och golv. Detta resulterade i att huset blir 7 våningar 

exklusive vind likt Figur 4-1 och husets Um-värdet beräknas med ekvation (2:2). På vinden är ett 

fläktrum placerat. Eftersom vinden är kall beräknas klimatskärmens gräns vid vindsbjälklaget och det 

extra isolerade fläktrummet på vinden. Samtliga våningsplan är identiska och består av en hall, tre 

stycken tvårummare samt två trerummare. Tvåorna är placerade i norrläge och treorna i söderläge, 

åtskilda av hallen likt Figur 4-2. Ett utrymme för hiss och trapphus är placerat i direkt anslutning till 

hallen. Detta utrymme är det enda som passerar genom alla våningar och används som naturlig 

ventilationsschakt för alla gemensamma utrymmen. 

Samtliga lägenheter har brukarindata utefter SVEBY-standard och definieras för olika utrymmen 

enligt Tabell 4-2. Brukarindata för hela fastigheten presenteras i Bilaga 3. I hallarna finns endast 

belysning, inga radiatorer eller annan utrustning. Vindsutrymmet innehåller all teknisk utrustning för 

fastigheten. 

Då många simuleringar gjordes behövde simuleringsprocessen effektiviseras och ett antal 

förenklingar i simuleringarna gjordes. Samtliga förenklingar kontrollerades och kompenserades sedan 

i slutgiltiga resultatet enligt Tabell 4-3. 

 

  

 

Figur 4-1 Principbild av det simulerade huset där 
inplacerade byggnadsdelar utgör gränsen för 

klimatskalet. 

 

Figur 4-2 Lägenhetsplanlösning 
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Tabell 4-2 Simulerat beteende och standarder. 

 Lägenhet Gemensamma utrymmen 

Belysning 1,136 W/m2 0,5 W/m2 

Elektrisk utrustning 2,327 W/m2 7 kWh/m2 Atemp och år 

Personvärme 6,8  0 

Ventilation 0,35 l/sm2 0 

Vattenförbrukning 25 kWh/m2 Atemp och 

år 

0 

Lägsta tillåtna inomhus-temperatur 21 oC 10 oC 

 

Tabell 4-3 Sammanställning av simuleringsförenklingar. 

Förenkling Påverkan Kompensation 

Färre våningar. Balansen mellan infiltration 

och transmission förändrades.  

0,8% ökat värmebehov. 

Infiltration ökas med 24,7% 

och Transmission minskas med 

12,4%. 

Borttagning av innerväggar i 

lägenheterna.  

Väggarna lagrar värme vilket 

påverkar lägenhetens 

uppvärmningsbehov.  

5,9% ökat 

uppvärmningsbehov.  

Ytterdörrar räknas som 

fönster. 

Variation av U-värde och 

vädring.  

Ingen. Endast en ytterdörr 

finns och byggnadens 

förändring i transmission blir 

marginell. Vädring hanteras för 

totala fastigheten.  

Antagit platt tak.  Mindre area på taket samt 

rumsvolym på vinden.  

Ingen. Vinden ligger utanför 

klimatskalet. Endast 

fläkt/hissrummets tak påverkas 

vilket blir marginellt för hela 

byggnaden.  

  

4.3 Upplägg av effektiviseringsutredning 

Tester gjordes för att kartlägga de mest energibesparande åtgärderna. Testerna bestod av 

fastighetssimuleringar och en analys för att fastställa möjliga begränsningar av ingående och 
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utgående energier. Testerna delades upp i klimatskal, fri energi, energiåtervinningar och värme- 

och/eller elbesparingar där en variabel läts variera från Bashuset i varje simulering enligt Tabell 4-4.  

Tabell 4-4 Planerade tester på värme- och/eller elbesparingsåtgärder. 

Klimatskal 

 Rotera byggnaden i olika väderstreck 

 Fönsterfria sidor i olika väderstreck 

 Bättre U-värde i fönster 

 Lägre infiltration 

 Inverkan av köldbryggor 

 

Värme- och/eller elbesparing 

 Ingen förvärmning vid +16°C 

utomhustemperatur. 

 Ingen förvärmning vid +13°C 

utomhustemperatur. 

 Minskad SFP. 

 Minskad fastighetselsprojektering.  

 Snålspolande munstycken. 

Energiåtervinning 

 FTX-system med 

temperaturverkningsgrad 80% och 99% 

 FX-system med värmepump.  

 Avloppsvärmeväxlare 

 Återvinningsbatteri på tilluften 

 Återvinningsbatteri på frånluften 

Fri energi 

 Solceller 

 Solvärme 

 Nyttjande av lokala energikällor med 

värmepump (berg-, mark-, sjöenergi) 

 

4.4 Påverkan av tillägg och systemgränser 

För att beräkna byggnadens energibehov används systemgränsen vilken boverket definierat som 

Levererad energi. Simuleringsprogrammet beräknar däremot en energibalans för varje rum som kan 

summeras som systemgränsen Nettoenergi. Det innebär att allt som sker utanför rummet måste 

beräknas manuellt för att få en fullständig energibalans för klimatskalet.  

Den extra energi som är tillagd efter simuleringen är vädringsförluster, SÖ-förluster, hiss samt 

uppskalning av värmebehovet. En viktig parameter som påverkas är att simulerade 

värmeåtervinningen ej kan tillgodoräkna sig denna tilläggsenergi. Det har kompletterats manuellt.  

För att slutföra energibalansen på tillförd och bortförd energi kom dessa tillägg att delas upp enligt 

följande 

 Vädringsförlusterna belastar Bortförd energi: Infiltration. 

 Värmebehovet skalades med antalet våningar för att snabba upp simuleringen. Detta 

medförde ett lägre U-värde för huset då det saknas ytterväggsyta och fönsteryta jämfört 

med ett standard LBAB-hus.  

 SÖ-förluster, hiss och uppskalning av värmebehovet delas upp procentuellt i Bortförd energi: 

Ventilation och Transmission samt Tillförd energi: Ventilation återvinning.  
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4.5 Inomhusklimat 

Fastighetens energianvändning och möjlighet till energiåtervinning påverkas av inomhusklimatet och 

brukarna utöver de data som anges i SVEBY.  

För energiberäkningar på ventilationsåtervinning presenterar Boverket att luftfuktigheten i 

flerbostadshus är ca 30% och fukttillskottet i flerbostadshus är 1,216-2,8 g/m3 utifrån SMHI-data från 

klimatstationer samt mätningar av fukt och temperatur i flerbostadshus (Boverket, 2009). För 

beräkningarna kontrollerades absoluta fuktigheten via SMHI specifikt för Stockholm. Det återfanns 

att i Januari är den på 3-4 gvatten/m3
luft med en utomhustemperatur på 0 oC. I Juli råder mellan 11-12 

gvatten/m3
luft luft vid 16oC utomhustemperatur (SMHI, u.d.a.) (SMHI, u.d.b.). 

Då fukttillskottet beskrivs i kubikmeter luft måste denna konverteras till massa med hjälp av luftens 

densitet för att senare kunna beräknas till en ånghalt. 

Kännedom om avluftens temperatur är viktig för att beräkna om kondensation sker. Den bestäms 

genom att totala ventilationsenergin stämmer överens med simuleringarna från IDA ICE. Ett 

användbart verktyg för denna beräkning är Excels tillägg Problemlösaren.  Beräkningarna på hur 

mycket kondenseringen bidrar till totala ventilationsåtervinningen görs med ekvation (3:4)-(3:10). 

I avloppet ska allt förbrukat varmvatten i fastigheten passera. En del av varmvattenförbrukningen ger 

tillfällig uppvärmning av fastigheten i samband med dusch eller bad. Övrig varmvattenenergi rinner 

ut i avloppet och lämnar fastigheten. I tappstället blandats varmt med kallt vatten och erhåller en 

temperatur på ca 27°C. (Bjurling & Ngo, 2011) 

4.6 Luftvärmeväxlare 

Det finns flera typer av FTX-system vilka vanligtvis bygger på rekuperativ eller regenerativ 

värmeväxling. Återvinningen kan ske så att energin överförs direkt från värmeväxlarens varma till 

kalla sida. Alternativt används ett system med ett flödande medium i ett slutet system som hanterar 

värmeöverföringen. Ett rekuperativt system hanterar ett värmeutbyte mellan systemets varma 

respektive kalla sida genom en skiljevägg. En regenerativ återvinning innebär däremot både värme- 

och fuktåtervinning mellan sidorna, varvid det ofta sker någon typ av blandning av medierna. 

Fyra typer av värmeväxlare kontrollerades och jämförs i Tabell 4-5. Nedan beskrivs deras funktion 

kortfattat.  

I en platt motströmsvärmeväxlare skiljs varma och kalla luften åt av en tunn högvärmeöverförande 

vägg av aluminium. Det sker ofta i flera parallella lager för att öka värmeöverföringsarean. 

Luftflödena är helt separata och endast värme överförs. 

Ett system med återvinningsbatterier består av två batterier som är ihopkopplade med ett slutet 

flödande glykolsystem. Ett batteri placerat på varma sidan tar upp värme till glykolen. Det varma 

mediet flödar till det andra batteriet, placerat på kalla sidan, vilket överför värmen till luften. Det 

finns ofta kopplat en enhet som hanterar spetsning av värmen samt pumpar för att driva glykol 

systemet. 

Den roterande värmeväxlaren har parallella luftkanaler som innehåller ett roterande hjul av 

aluminium. Hjulet har luftkanaler som tar upp energi på varma sidan och släpper ut den på kalla 

sidan. Detta innebär att blandning sker av luftmedierna. Till skillnad från ovanstående system sker en 
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överföring av luftens ånghalt till kalla sidan. Den fuktiga luften tillför extra energi samtidigt som ett 

fuktigare inomhusklimat erhålls. I flerbostadshus förekommer däremot klagomål på doftspridning i 

fastigheten vilket gör denna teknik mindre önskvärd. (Alonso, 2015) 

En ny typ av system nyttjar återvinningsbatterier som kan överföra både värme och återvinna luftens 

ånga. Detta görs med hjälp av ett membran i återvinningsbatteriet som möjliggör fuktöverföring. 

Ångan och värmen tas upp av membranet och överförs till en vätska som flödar till kalla sidans 

batteri. Membrantekniken är fortfarande under utveckling. (Abdel-Salam, 2014) 

Tabell 4-5 Jämförelse av FTX värmeväxlare. (Alonso, 2015) 

 Platt-

värmeväxlare 

Återvinnings-

batterisystem 

Roterande 

värmeväxlare 

Membranbatteri 

växlare 

Typ av 

värmeväxling 

Värme Värme Massa och 

värme 

Massa och värme 

Luktöverföring Nej Nej Ja Nej 

Förvärmning 

varmvatten 

Extern 

installation 

Implementerbart Extern 

installation 

okänt 

Temperatur- 

verkningsgrad 

60-80% 65-70% (80%)1 50-85% 60-80% 

Fuktverkningsgrad 0% 0% 50-85% 50-65% 

 

Ett ytterligare kriterium är möjligheten att tillvarata extra ventilationsvärme sommartid som 

förvärmning av varmvatten. För både platt- och roterande värmeväxlare krävs installation av ett 

separat återvinningsbatteri som monteras på avluftskanalen. För ett återvinningsbatterisystem går 

det att ansluta ett separat system för att öka flödet i frånluftens återvinningsbatteri sommartid och 

på så sätt optimera energiåtervinningen. Generellt sett är det bättre temperaturverkningsgrad på 

installationer med färre enheter som hanterar värmeöverföring mellan medium då varje 

värmeöverföring innebär förluster. 

Med hänsyn till hög temperaturverkningsgrad och möjligheten att implementera förvärmningen av 

varmvatten väljs återvinningsbatterisystemet. Ett system som undersöks närmare är Fläktwoods 

Econet. Detta system kan även spetsa värmen på vintern samt kyla tilluften under sommaren.  

I Figur 4-3 visas vintercykeln för återvinningsbatterivärmeväxlaren. Gylkolen passerar 

frånluftsbatteriet och spetsas innan tilluften förvärms. Flödet av glykol i frånluftsbatteriet regleras 

efter hur mycket värme som behöver tillföras uteluften. Detta sker genom att glykolen sänds genom 

en bypasskanal (2). Då bypasskanalen är aktiv blir det ett lägre glykolflöde i batteriet och avluftens 

                                                           
1 Återvinningsbatterisystemet Econet använder avancerad reglering och uppnår högre 
temperaturverkningsgrad än traditionella återvinningsbatterisystem.  (Sundelin, 2015a) 
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temperatur ökar. Genom att koppla in ett cirkulerande system i frånluftsbatteriet går det att 

återvinna mer energi då bypasskanalen är aktiv.  

Inkommande kallvatten är maximalt 10 grader. Vid de tillfällen avluften överskrider 

kallvattentemperaturen kan massflödet i återvinningsbatteriet ökas för att tillvarata mer energi. Det 

ökade massflödet kommer från ett separat system som kopplas in vid frånluftsbatteriets (1) inlopp 

och återvänder för lagring vid batteriets utlopp (3). Så länge massflödet vid externa systemets inlopp 

och utlopp är konstant kommer FTX-systemet inte påverkas märkbart.  

I diskussion med utvecklaren av Econet framkom att kallvattet bör antas kunna värmas från 10oC till 

17oC i återvinningsbatteriet och att Econet har en temperaturverkningsgrad på 80%. (Sundelin, 

2015a)  

 

Figur 4-3 Cirkulerande återvinningsbatterisystem, vinterfall. (Sundelin, 2015b) 

 

4.7 Solinstrålning i Stockholm 

Irradiationen i Sverige varierar mellan norr och söder. För de latitudförhållanden som gäller i 

Stockholm återfinns direkt och diffus strålning i Figur 4-4. Diffus strålning kan upptas även vid 

molnighet. Den globala strålningen består av direkt strålning, diffus strålning och kosmisk strålning. I 

Stockholm varierar den globala strålningen kring 950-975 kWh/m2 år och presenteras månadsvis i 

Figur 4-5 (SMHI, 2014). Dessa data tar i hänsyn väderförhållanden så som molnighet vilket medför 

minskning av den direkta solstrålningen.  Denna solstrålning beräknas på en yta platt mot marken. 

Den direkta solstrålningen ökas genom att vinkla ytan mot solen vilket beräknas med ekvation (3:11)-

(3.16). 

(1)                (3) 

          (2) 

        (4) 
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Figur 4-4 Strålningsvariation över dygnet. Långvågsstrålningen är relativt konstant över dygnet och året. Fylld linje är 
medelvärde och streckad linje är max- och minvärden. (SMHI, 2015) 

 

Figur 4-5 Månadsvis globalstrålningstrend mellan 2009-2014 för Stockholm. (SMHI, 2015) 

 

4.8 Solfångare 

Solfångare finns i många olika modeller var och en designad med ett speciellt syfte. Det finns 

solceller för att generera elektricitet samt solfångare för uppvärmning av luft eller vatten med syfte 

att värma eller kyla en fastighet. Det finns även hybrider mellan solceller och solpaneler. I detta 

arbete undersöks solfångare för att ersätta delar av varmvattenförbrukningen under året. Under 

sommaren ska fullständiga varmvattenbehovet täckas av solvärme utan någon typ av spetsvärme. 

Övriga årstider kommer däremot att behöva spetsvärme till både varmvatten och värmesystem. I 

valet av solfångare finns det två huvudgrupper som passar bra för fastighetsbruk: plana solfångare 

och vakuumrörssolfångare. Dessa kan ibland kombineras med speglar för att på ett billigt sätt öka 

solstrålningen till solfångaren.  

En solfångarkonstruktion består av en absorbator vars uppgift är att maximera upptagningen av 

solstrålningen och minimera värmeförlusterna. Absorbatorn kyls sedan av ett 
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värmeupptagningsmedium som för värmen vidare till systemet för praktisk användning. 

Värmeenergin som upptas av absorbatorn beräknas med ekvation (3:17)-(3:20). 

I plana solfångare finns en absorbator i form av en platta som innehåller rör eller en slinga för att 

transportera värmeupptagningsmediet. Dess baksida är isolerad för att minska värmeförlusterna och 

den har ett skyddsglas som minskar värmeförlusterna genom att minimera påverkan från vind och 

regn, se Figur 4-6. (Buker, 2015) 

En vakuumrörsolfångare består av flera parallella rör som innehåller ett värmeupptagningsmedium. 

Rören består av en absorbator som är inkapslad i ett vakuumhölje. Vakuumet är ett bra skydd mot 

konduktion och konvektionsförluster. Många tekniker av denna typ har ett naturligt cirkulerande 

flöde där kall vätska har högre densitet och varm vätska samlas vid rörets topp för kylning. Detta 

innebär att vakuumrörssolfångare behöver ha en lutning på minst 20o från horisontalläge för att 

fungera. (Andresen, 2008) 

 

Figur 4-6 Till vänster ses en skiss av ett rör till en vakuumrörssolfångare och till höger ses skiss av en plan solfångare. 
(Warm-ec Scandinavia AB, u.d.) 

Den goda isoleringsförmågan hos vakuumrörssolfångare bidrar till upp till 50% högre effektivitet än 

för plan solfångare. Vid lägre temperaturer blir skillnaden mindre. Diffus strålning upptas bättre av 

den plana solfångaren vilket vid molnighet är majoriteten av solstrålningen. (Kovacs & Pettersson, 

2002) 

En utmaning är att hitta värmeupptagningsmedium som har hög termisk förmåga som passar bra för 

solfångare. Bland annat forskas det på nanofluider för att öka kapaciteten på solpanelens 

värmeabsorption. (Leong, 2016) Samtidigt som värmeupptagningen ska maximeras har solfångare 

lätt att skadas vid överhettning vilket gör det viktigt att dimensionera lagringskapaciteten och 

varmvattentillverkningen till användningen av varmvattnet. Vid överdimensionering av solfångare 

genereras mer värme än vad som kan lagras och solfångaren utsätts för höga temperaturer som kan 

skada dem. För att sänka priset på solfångare undersöks möjligheterna att producera solfångare i 

polymera material vilka är ännu känsligare för höga temperaturer. (Buker, 2015) 
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Figur 4-7  Verkningsgrad mellan de två solfångarna visar att plan solfångare snabbt blir sämre med hög 
temperaturskillnad.(BILD: (Andresen, 2008)modifierad av författaren) 

De båda solfångarsystemen är snarlika i att ta upp värme från solenergi. Den stora skillnaden ligger i 

värmeförlusterna. Figur 4-7 visar att vid en lägre temperaturskillnad mellan omgivning och solfångare 

finns en snarlik effektivitet men då temperaturskillnaden ökar blir plan solfångare snabbt mindre 

effektiv. Vid närmare jämförelse av effektivitet med hänsyn till solfångarnas installation konstateras 

att vakuumrörssolfångare räknar värmeupptagningen för arean på absorbatorn varvid yta tillkommer 

för vakuumröret och avståndet mellan rören. Detta medför att vakuumsolfångaren har en 

absorbtionsarea 2,24m2 men installationen för solfångaren blir 4,08m2. En plan solfångare har en 

absorbatorplatta som täcker hela installationsytan. Vakuumrörssolfångaren har en högre effektivitet 

men den plana solfångaren har en större effektivitet per installationsarea. (Wiman, 2016) 

En estetisk möjlighet är att integrera solfångare i fasaden på en av fastighetens övre våningar i 

söderläge. För en plan solfångare skulle detta innebära en bra isolering på solfångarens baksida och 

ökad effektivitet. Ett problem som har lyfts med fasadintegrering är att kondensering kan ske i 

solfångaren vid låga temperaturer. Plana solfångare är inte helt täta vilket innebär att ett visst 

luftflöde krävs genom dem för att göra sig av med kondensering. (Wiman, 2016) 

Med ovanstående analys väljs plan solfångare i de kommande resonemangen. Solfångarna placeras i 

66o horisontallutning mot söder.  

 

4.9 Lagring av tempererat vatten 

Varmvattenberedaren är den enhet som sköter värmeutbytet mellan värmekälla och varmvatten 

samtidigt som den lagrar värmen tillfälligt. Den kan se ut och fungera på olika sätt. I kombination 

med solfångare kan den bland annat fungera som i Figur 4-8. I denna typ av varmvattenberedare är 

det viktigt att erhålla största möjliga temperaturdifferens mellan topp och botten för att få en hög 

sluttemperatur på varmvattnet. Detta är lättare ju högre och smalare varmvattenberedaren är. 
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Värmekällan är en solfångare som i figuren tillför värme i den nedre halvan av beredaren. Via naturlig 

konvektion hamnar det uppvärma vattnet överst i tanken. Kallvatten tas in och värms i två omgångar, 

först förvärmning i nedre delen av tanken och sedan uppnår den hög temperatur vid beredarens 

topp. Detta för att bevara temperaturgradienten i beredaren. Varmvattencirkulationen behöver bara 

värmas i beredarens övre del. (Aquasol AB, 2013) Vid undersökning av värmeförluster från 

ackumulatortank varierar de mellan 73-220W (Nibe AB, u.d.). För att erhålla rätt temperatur måste 

värmeförlusterna ersättas av solpanelsyta.  

 

I ett värmesystem för flerbostadshus kan flera tankar parallellkopplas. Detta kan ske i olika 

kombinationer. En tank kan vara varmvattenberedare som sedan använder fler ackumulatortankar 

för enbart lagring för att minska värmeförluster och optimera lagringsvolymen. Är värmeflödet stort 

och lagringen är kortvarig kan det istället krävas parallellkoppling av fler varmvattenberedare. 

Det är även möjligt att lagra tappvattnet innan användning. För att undvika problem med bakterien 

legionella är det då viktigt att ha kontroll på temperatur och lagringstid hos det lagrade vattnet. 

Används ett slutet system som Figur 4-8 visar uppstår inget problem med legionella eftersom vattnet 

som används för lagring aldrig når brukarnas tappvattenkran.   

  

Figur 4-8 Funktion av en utvald varmvattenberedare. (Aquasol AB, 2013) 
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5 Resultat och diskussion 

5.1 Bashuset 

Med klimatskal enligt LBAB standard och endast fjärrvärme för uppvärmning av ventilation och 

varmvatten presenteras de totala energiflödena i huset. Samtliga resultat har erhållits från IDA ICE 

och sedan kompenserats för förenklingar. Övriga intressanta fakta om bashuset presenteras i 

jämförelser där de är relevanta.  

Klimatskalet är konstruerat utifrån ett medelvärde av tre LBAB fastigheter. Um  är 0,272 W/Km2 och 

köldbryggorna uppgår till 8% av totala transmissionen. Tabell 5-1 visar 

värmegenomgångskoefficienter för klimatskalets byggnadsdelar. Byggnadsdelarnas uppbyggnad 

presenteras i Bilaga 4. För golvets U-värde har simuleringsprogrammet gjort tillägg av markens 

isoleringsegenskaper varpå ett mer värmemotståndigt golv presenteras. Det är tydligt att fönster och 

ytterväggar bidrar till de största transmissionsförlusterna då de tillsammans utgör 83% av 

byggnadens Um. Sett till sin yta är fönster den enskilt största faktorn till klimatskalets värmeförluster.  

Tabell 5-1 Klimatskalets transmissionsmotstånd för sjuvåningshuset. 

Byggnadsdel  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % av totala  

Ytterväggar  1156.59  0.18  203.68  38.21  

Vindsbjälklag 306.82  0.08  23.01  4.32  

Externt golv  306.77  0.07  19.98  3.75  

Fönster 220.10  1.10  242.11  45.42  

Ytterdörrar 0.00  0.00  0.00  0.00  

Köldbryggor   44.28  8.31  

Summa1/medelvärde2  1990.281  0.272  533.061  100.00  

 

Med given indata resulterar byggnadens energisammanställning enligt Tabell 5-2. Den största delen 

av värmeförsörjningen sker under vintern då utomhusluften behöver värmas upp för att uppnå 20oC. 

Sommartid är uppvärmningen av fastigheten minimal och energin går framförallt åt till uppvärmning 

av varmvatten. Samtlig fastighetsel antas vara konstant under året. 

De totala energiflödena in och ut ur huset presenteras i Figur 5-1. Stora delar av energin som tillförs 

fastigheten omvandlas till värmeenergi som tillgodoses rummen. En del av kostnaderna går direkt till 

uppvärmning och delar av den köpta energin har ett annat primärt användningsområde. Direkt 

uppvärmning står för majoriteten av fastighetens tillförda energi, detta inkluderar primärvärme till 

radiatorer och värmebatteri i ventilation samt varmvatten. Majoriteten av solinstrålningen sker 

sommartid när uppvärmningsbehovet är som lägst. Detta medför att primär värme kan stängas av 

under sommaren. Övertemperaturer orsakad av solinstrålning sommartid hanteras genom brukarnas 

vädring. Energin i ventilationsluften representeras av temperaturen på frånluften jämfört med 

utomhusluftens temperatur.  Energi som lämnar fastigheten via ventilation och spillvatten är till viss 

del möjlig att återvinna, återvunnen energi blir en direkt ersättning av tillförd uppvärmningsenergi. 
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Tabell 5-2 Sammanställning av årlig köpt energi enligt BBR 22. 

 kWh/m2 Atemp 

och år 

Kommentar 

Värmeförsörjning  50,4 Fjärrvärme för ventilationspetsning och värme till 
radiatorer 

Vädring 4,0 Enligt SVEBY tilläggsförluster för vädring 

SÖ-förluster 2,0 Uppskattade förluster via VVS. 

Varmvatten 25,1 Enligt SVEBY standardiserad 
varmvattenförbrukning 

Totalt värme 81,5  

Fläktar och pumpar 1,5 Fläktar beroende på SFP och ventilationsflöde. 
Pumpar varierar ej. 

Belysning 0,4  

Fastighetsel 
utrustning 

7,0 Fastighetsenergi enligt tidigare LBAB fastigheter. 

Extern 
fastighetsenergi 

6,1 

Totalt fastighetsel 15,0  

Total energi  96,5 Summering av köpt energi. Jämförbar mot BBR22-
kraven 

Hushållsbelysning 4,5 Hushållsel tillgodoräknas som värme i fastigheten. 

Hushållsel 16,8 

Energi som bortförs via infiltration och transmission minskas genom förbättringsåtgärder i 

klimatskalet. Genom att minska dessa minskar även behovet av uppvärmning.   

Den totala energin som tillförs fastigheten bör överensstämma med den bortförda energin. I utförda 

simuleringar är däremot energin som lämnar huset något lägre än den som tillförs. Detta beror på att 

viss energi lagras i väggarna samt begränsning av antal värdesiffror i IDA ICE. 

 

Figur 5-1 Energiflöde som tillförs och lämnar fastigheten. 
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5.2 Sammanställning av tester 

I detta avsnitt redogörs för de tester som utförts samt vilken påverkan de haft på Bashusets värme- 

och elförbrukning. Avsnitt 5.2.2-5.2.5 inleds med sammanställningar av resultaten där för att läsaren 

snabbt ska kunna jämföra testerna gentemot varandra även mellan kapitlen.  

5.2.1 Påverkan av simuleringsförenklingar 

En del simuleringsförenklingar påverkar slutresultatet. Simulering utan innerväggar innebär att det 

finns en avsaknad av lagrad energi till simuleringen. Detta bidrog till ett ökat uppvärmningsbehov på 

5,99%.  

Vid simulering med färre antal våningar blev det minimala förändringar i energin som tillförs 

fastigheten. Energin som lämnar fastigheten hade däremot en större variation. I samband med 

minskande ytterväggsarea minskade infiltrationen.  Transmissionen ökade mycket då hela byggnaden 

fick en variation i förhållandet mellan omslutningsarea och uppvärmd golvarea. Uppvärmnings-

behovet ökade med 0,86%.  

Total ökar uppvärmningen med 6,85%. Samtlig påverkan av förenklingarna skalas upp i resultatet 

från simuleringarna.  

5.2.2 Klimatskalsvariation 

En sammanfattning av variationen av uppvärmningsbehovet visas i Figur 5-2 och presenteras i detalj 

nedan.  

 

Figur 5-2 Tester av variation i klimatskalet ledde till presenterade värme- och/eller elbesparingar. Osäkerheter i 
klimatskalet bidrar också till varierande uppvärmningsbehov. Marginalerna för osäkerheten presenteras. 

5.2.2.1 Kortsida åt söder 

Bashuset har långsida i söderläge. Att vrida huset så den smalare gaveln står i söderläge ger ökade 

uppvärmningsbehov med 0,49kWh/m2 Atemp och år. De mest påverkande variablerna är att 
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solinstrålningen minskar med 1,68 kWh/m2 Atemp och år samtidigt som transmissionen minskar med 

0,82kWh/m2 Atemp och år då det blir en mindre area mot norr.  

5.2.2.2 Köldbryggors inverkan 

En osäkerhet i LBAB fastigheter är kännedom om köldbryggors storlek. Antaganden i simuleringar har 

gjorts på 4-9% av byggnadens totala U-värde. Analyserade lågenergihus har antagit köldbryggor 

mellan 0-25%. Simuleringsjämförelse gjordes där köldbryggorna fick variera mellan 0-20% av totala 

Um. Resultatet visar en variation på ca 5 kWh/m2 Atemp och år. 

5.2.2.3 Fönsterarea och väderstreck 

Alla fönster längs en långsida på fastigheten togs bort och jämfördes med yttervägg utan fönster mot 

söder respektive norr. Detaljerat resultat i Tabell 5-3. 

Helårssimuleringen visar att värmeförsörjningen sänks med minskad fönsterarea i norr. Detta beror 

på att minskad fönsterarea ger fasaden ett bättre U-värde. Mindre fönsterarea åt söder ger ökad 

värmeförsörjning då det blir en avsaknad av solinstrålning. Genom att granska 

inomhustemperaturerna går det att konstatera att värmeförsörjningen borde öka för fönsterfritt i 

söderläge samt minska för fönsterfritt i norrläge. Under vintern var solinstrålningen så pass liten att 

ingen större skillnad på uppvärmningsbehovet kunde urskiljas mellan fönsterriktningarna. Detta 

innebär att minsta solinstrålning tillgodoräknas fastigheten när uppvärmningsbehovet är som störst.  

Tabell 5-3 Helårssimulering. Jämförelse för varierad fönsterorientering. Energi genom fönster är ett medelvärde mellan 
solinstrålning och transmission genom fönster.  

Fall  Värmeförsörjning 

[kWh/m2 Atemp 

och år] 

Energi genom 

fönster [kWh/m2 

Atemp och år] 

Fönsterarea 

[m2] 

Inomhus-

temp. och 

transmission 

Fönster åt 

norr 

>50,6 <4,1 100,62 Lägst 

Fönster åt 

söder 

<49,1 >10,6 100,62 Högst 

Bashus 50,2 9,5 125,77  

5.2.2.4 Infiltration 

Modulerna till LBAB fastigheterna har en horisontell luftspalt mellan modulerna för att reducera 

ljudöverföringen mellan lägenheter. I denna luftspalt förekommer ett visst luftflöde i samband med 

infiltration mellan modulerna. Infiltrationen för bashuset är 11,6 kWh/m2 Atemp och år men med 

Infiltration 0.3 ACH vid 50 Pa minskas den till 7,7 kWh/m2 Atemp och år. Värmen som går förlorad 

kommer från samtliga tillgodoräknade energikällor i huset samt solinstrålning. Därav belastar endast 

en viss del av förlusten den direkta värmeförsörjningen till rummet, 1,8 kWh/m2 Atemp och år via 

radiatorer. Med tätare hus minskas oönskade drag och vid frånluftssystem fås större mängd luft 

genom de faktiska inluftstagen. Huset blir även mindre påverkat av olika väderslag.  
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5.2.2.5 Bättre U-värde fönster 

Vid byte av fönster från U-värde 1,1 W/m2K till 0,92 W/m2K påverkas byggnadens U-värde och totala 

transmissionsförlusterna minskar. De totala transmissionsförlusterna visas i Figur 5-3 minskar med 

5,2% vilket resulterar i uppvärmningsbesparing på 1,2 kWh/m2 Atemp och år. 

  

Figur 5-3 Resultat över transmissionsförluster från simuleringar med olika fönsteregenskaper. Totala transmissionen 
varierar något i samband med en varierande inomhustemperatur. 

 

5.2.3 Energiåtervinning 

En sammanfattning av variationen av uppvärmningsbehovet visas i Figur 5-4 och presenteras i detalj 

nedan.  

  

Figur 5-4 Tester på energiåtervinningsåtgärder och vilka värme- och/eller elbesparingar de medför. 
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FX-system används idag av LBAB vilket innebär ett återvinningsbatteri på frånluftskanalen som går till 

värmepump för att sköta all uppvärmning i fastigheten. Värmepumpen har som årsgenomsnitt en 

COP på 3,7. Värmepumpen har en elförbrukning på 15,5 kWh/m2 Atemp och år värmebesparingen blir 
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33,61 kWh/m2 Atemp och år inklusive mer el till fläkt på grund av tryckförluster i filter och 

installationer. Fläktens effekt beräknas med en specifik fläkteffekt, SFP, som tar hänsyn till 

ventilationssystemets tryckförluster och den fläktel som behövs för ett visst ventilationsflöde. Ett FX-

system ska antas ha en SPF på 1. 

5.2.3.2 Avloppsvärmeväxlare 

Med en avloppsvärmeväxlare kan avloppsvattnet förvärma inkommande varmvatten med fördelen 

att värmen överförs när vattnet används och ingen lagring behöver ske. Avloppsvärmeväxlare har 

brett spann i temperaturverkningsgrad, från 20% - 60%, då temperaturerna på vattnet kan variera 

(Bjurling & Ngo, 2011). Vid beräkningar visade det sig möjligt att göra en uppvärmningsbesparing på 

4-12 kWh/m2 Atemp och år. 

5.2.3.3 FTX-aggregat 

Testerna med olika temperaturverkningsgrad på FTX-ventilation visar att värmeåtervinning bidrar till 

minskning av värmeförsörjningen enligt Tabell 5-4. En temperaturverkningsgrad på 80% bidrar till en 

värme- och/eller elbesparing på 30,9kWh/m2 Atemp och år jämfört med bashuset. Ytterligare ökning 

av temperaturverkningsgraden  till 99% ger en ytterligare minskning av värmeförsörjningen med 

endast 1,2kWh/m2 Atemp och år. En temperatutverkningsgrad på 99% är inte rimlig utan resultatet 

visar att endast den ökade värmeåtervinning som kan göras med fortsatt teknikutveckling av FTX-

aggregat. 

Tabell 5-4 Simuleringsresultat där FTX-system har SFP 2. 

 Bashus FTX 𝜂𝑡=99% FTX 𝜂𝑡=80% 

Värmeförsörjning 50,2 9,8 11,0 

Totalt värme 84,3 41,4 42,8 

Fläktar o pumpar 1,5 9,8 9,8 

Totalt fastighetsel 10,9 19,2 19,2 

Jämförelse mot krav BBR 95,2 60,6 62,0 

 

5.2.3.4 Sommarkylbatteri 

Två fall simuleras med kylbatteri som tar vara på oönskad värme i tilluften.  

I fall 1 studerades ett FTX system med 80% temperaturverkningsgrad vilket värmer inkommande luft 

till 19oC året runt, toppad med fjärrvärme genom värmebatteri (se Figur 5-5). Sommartid nyttjas även 

ett kylbatteri för att sänka temperaturen till 16oC på inkommande luften. Den energi som kylbatteriet 

tar upp kan användas för att tillgodose varmvattenproduktionen. 
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Figur 5-5 Flödesschema för fall 2 (samma flödesschema för fall 1 men med andra temperaturer) med FTX-ventilation 
samt värme- och kylbatteri. 

Figur 5-6 visar att det under maj-oktober uppstår en överskottsenergi i utluften p.g.a. att 

inomhustemperaturen ökar. Överskottsenergin tas tillvara av FTX aggregatet som i sin tur låter 

energin föras vidare av kylbatteriet. Den energi som går till kylbatteriet är 1,83 kWh/m2 Atemp och år 

sommartid. Detta resultat medför osäkerhet då det förutsätter att vädring är minimal under 

sommaren. 

I fall 2 studerades samma FTX aggregat nu reglerat att värma inkommande luft till max 30oC med 

hjälp av hög frånluftstemperatur sommartid, vintertid behövs fortfarande fjärrvärme som toppar upp 

till 19oC. Detta medför sommartid en extra hög temperatur som kan kylas. Kylbatteriet tar vara på 

oönskad temperatur av tilluften innan den kommer till lägenheterna. Vid mindre än 19oC 

utomhustemperatur är tilluften 19oC och ingen värme kan tillvaratas av kylbatteriet. Vid mer än 19oC 

utomhustemperatur värms tilluften maximalt av FTX-systemet och kyls sedan till 16oC av kylbatteriet 

vilket blir värme som kan återvinnas.  

Figur 5-6 visar att fall 2 har en större värmeåtervinning i FTX-aggregatet än fall 1. I princip all den 

extra värmeåtervinningen tillvaratas av kylbatteriet. Den extra värmeåtervinningen i fall 2 pågår från 

mars-november. Som jämförelse presenteras även behovet av uppvärmning av varmvatten. Under 

juni-augusti återvinns mer energi i kylbatteriet än vad varmvattenbehovet är. Den energi som upptas 

av kylbatteriet är 10,42 kWh/m2 Atemp och år varav 9,24 kWh/m2 Atemp och år skulle kunna nyttjas till 

förvärmning av tappvarmvatten.  
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Figur 5-6 Då FTX-aggregatet är igång även på sommaren kan ett kylbatteri återvinna energi från tilluftstemperaturen. 

5.2.3.5 Lågtempererad ventilationsluft 

Värmeåtervinningen i FTX-systemet kyler inte ner avluften till utomhustemperatur. Det gör det 

möjligt att ha en installation för lågtempererad värmeåtervinning placerad på ventilationens 

avluftskanal, se Figur 5-7. Den kvarvarande värmeenergin möjlig att tillvarata beräknas mellan 

temperaturerna på avluften och uteluften och presenteras i Tabell 5-5. Det stora luftflödet bidrar 

däremot till att ännu mer värme kan utvinnas ur den lågtempererade luften. När ett FTX-aggregat 

används finns det så mycket lågtempererad energi att ta tillvara på att det kan täcka årliga 

tappvarmvattenförbrukningen. En nackdel är den låga temperaturen som erhålls.  

Tabell 5-5 Kvarvarande energi i ventilationens luft som lämnar värmeväxlare med avluften.. 

 Bashus  FTX 𝜂𝑡=80%  

Energi som lämnar via ventilation [kWh/m2 Atemp och år] 64,1 27,2 

 

 

Figur 5-7 Principskiss av återvinningsbatteri för lågtempererad frånluft. 
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5.2.4 Fri energi 

En sammanfattning av variationen av uppvärmningsbehovet visas i Figur 5-8 och presenteras i detalj 

nedan.  

 

Figur 5-8 Sammanställt resultat av värme- och/eller elbesparing med hjälp av fri energi, solfångarytan är 40m2. 

5.2.4.1 Solenergi 

Solenergi som går att ta tillvara på för 1m2 solinstallation redovisas i Figur 5-9 och Tabell 5-6. 

Sommartid är det möjligt att ta ut mer än tio gånger så mycket effekt gentemot vintertid.  

Solinstrålningen varierar med installationsvinkeln. I simuleringarna placerades solfångare på taket i 

33o respektive 66o åt söder från horisontalläge samt vertikalt på väggen i söderläge. Beroende av 

solens position på himlen medför en större lutning att effekten sommartid avtar respektive ökar för 

vintertid. 

Solceller genererar el och installerade på hela taket genererar de 13 kWh/m2 Atemp och år och 

installerade på hela söderväggen 21,9 kWh/m2 Atemp och år. Solpaneler som genererar värme kan 

generera 78,3 kWh/m2 Atemp och år då de är installerade på tak och 126 kWh/m2 Atemp och år vid 

installation på hela söderväggen. Vid solpaneler tillkommer energi för pumpar vilket inte studerats 

närmare.  
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Figur 5-9 Varierande installationsvinkel på två solfångarsystem kan ta upp olika mycket energi över året. 

Tabell 5-6 Sammanställning av simuleringar som tillvaratar solenergi. Solceller eller solpaneler som placeras på tak eller 
södervägg beroende på orientering. Beräkningarna utgår ifrån bashuset. 

 Solceller Solpaneler 

Lutning 33° 66° 90° 33° 66° 90° 

1m2 solfångaryta (kWh/år) 93,2 103,4 86,7 570,3 620,2 498,7 

kWh/m2 Atemp och år 0,077 0,085 0,071 0,469 0,510 0,410 

Max installationsyta (m2) 153 153 614 153 153 614 

kWh/m2 Atemp och år 11,8 13,0 21,9 72,0 78,3 126,0 

 

5.2.5 Värme- och/eller elbesparing 

En sammanfattning av variationen av uppvärmningsbehovet visas i Figur 5-10 och presenteras i detalj 

nedan.  

 

Figur 5-10 Sammanställning av testade värme- och/eller elbesparingsåtgärder. 
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5.2.5.1 Snålspolande munstycken 

I ett vanligt munstycke passerar 35 l/min och med snålspolande endast 12 l/min. (Minol, u.d.) 

Besparingen på uppvärmning av tappvarmvatten förväntas bli 7,5 kWh/m2 Atemp och år.  

5.2.5.2 Minskad SPF 

Ett FTX-system har SPF på 2. Genom att använda låga hastigheter över en stor tvärsnittsyta i FTX 

aggregatet kan SPF minskas, vilket har upptäckts bland de granskade lågenergihusen. Besparingen 

avser el till fläktar och motsvarar en elbesparing på 4 kWh/m2 Atemp och år. 

5.2.5.3 Minskad fastighetsel 

Vid jämförelsen mellan olika fastigheter var det tydligt att fastighetselen för LBAB var mycket högre 

än för övriga lågenergifastigheter som granskats. Fastighetselen uppgår till 13,1 kWh/m2 Atemp och år 

vilket baseras på ett typvärde i simuleringsprogrammet som används för LBAB fastigheterna. Det är 

en stor osäkerheten i typvärdets riktighet. De granskade lågenergifastigheterna har en fastighetsel 

som är mycket lägre än LBAB fastigheterna. Även om ingen tydligare detaljbeskrivning fanns att tillgå 

för någon av de granskade fastigheternas fastighetsel antas fastighetelen kunna sänkas till samma 

nivåer som lågenergifastigheterna. Genom att göra en granskning av fastighetselen antas en maximal 

besparing på 9 kWh/m2 Atemp och år kunna göras på fastighetselen.  

5.2.5.4 Temperaturkontrollerad värmeförsörjning 

I bashuset förvärms luften via fjärrvärme till 19oC vilken sedan ökas ytterligare 1oC av fläkten innan 

den blåses in till rummet. Detta innebär att luften förvärms även på sommaren vilket medför 

övertemperaturer i fastigheten. Därför är det önskvärt att förvärmningen av ventilationsluften 

upphör vid en lägre temperatur. Simuleringar gjordes där förvärmning och radiatorer stängdes av vid 

en utomhustemperatur på 16oC respektive 13oC. Inomhustemperaturen blir fortfarande minst 21oC 

tack vare solinstrålning genom fönster samt värme från hushålls- och fastighetsel.  Resultatet visas i 

Tabell 5-7. Under vintermånaderna är uppvärmningen densamma för samtliga fall. 

Sommarmånaderna slutar radiatorerna bidra med värme. Resultaten varierar ytterst lite för de tre 

fallen. Radiatorerna är sensorstyrda att värma upp till 20oC inomhustemperatur. Oavsett förvärmd 

ventilationsluft så bidrar övrig värmetillförsel med tillräcklig energi för att ersätta radiatorerna. 

Förvärmningen av luft sker under alla månader då det finns dagar i varje månad som är kallare än 

16oC respektive 13oC.  

Tabell 5-7 Värmeförsörjningen via radiatorer och AHU. Utetemperaturen visar månadens medelvärde.  

 Bashus 16oC 13oC 

Uppvärmning [kWh/m2 Atemp och år] 58,9 57,5 57,0 

 

Genom att ta hänsyn till den temperaturkontrollerade värmeförsörjning i simuleringen minskas 

årsenergibehovet med upp till 1,9 kWh/m2 Atemp och år. Vid användning av FTX-system förväntas 

marginalen bli mindre. 

 



38 
 

5.3 Produktval och optimering 

De energisystem och optimeringar som valdes för vidare studier var:  

 5.2.3.3 FTX-aggregat. 

 5.2.3.5 Lågtempererad ventilationsluft. 

 5.2.4.1 Solenergi - med fokus på solpaneler. 

Optimeringarna presenteras i detta avsnitt. 

5.3.1 Optimerad användning av ventilationsaggregat 

Beräkningarna på energiåtervinningen för ventilationsaggregatet redovisas i Figur 5-11. Vid 

granskning av valt FTX system utläses att full kapacitet på återvinningen endast återges under de 

kallaste månaderna, vilket maximalt uppgår till 4,9 kWh/m2månad. Under sommarmånaderna är 

återvinningen endast 23% av full kapacitet. Den totala återvinningen blir 37,4 kWh/m2 Atemp och år. 

Årsenergiverkningsgraden beräknades med ekvation 3:3 till 95% vilket innebär att endast 5% 

spetsning behövs för att behålla tilluftstemperaturen på 20oC under hela året. 

Genom extra kylning via frånluftbatteriet går det att återvinna ytterligare 16,5 kWh/m2 under de 

månader utomhustemperaturen överstiger +10oC, se Figur 5-12. Den absoluta luftfuktigheten är 

naturligt högre sommartid än vintertid samt att fukttillskott sker inomhus bidrar till en hög fukthalt i 

frånluften. Då återvinningsbatteriet sänker temperaturen på luften till 10oC, vilket är under 

utomhustemperaturen, sker fuktutfällning ur luften. Den höga kondenseringen bidrar till en latent 

energi som är nästan lika stor som den sensibla energin i juli. Latent energi skall tas hänsyn till när ett 

återvinningsbatteri används. 

 

Figur 5-11 Energiutbytet månadsvis i FTX aggregatet. 

I maj börjar återvinningsbatteriet förvärma varmvatten till 17oC. Under de sex månader som 

återvinningsbatteriet används kommer 1,75 kWh/m2 Atemp gå direkt till att sänka 

uppvärmningskostnaden för tappvarmvattnet. I oktober är lagret fulladdat med 17oC vatten för att 

täcka resterande årsbehov av lågtempererad varmvattenförbrukning. Då vattenförbrukningen under 

året antas vara konstant krävs ett lager på 456,3 m3 för att bevara det lågtempererade vattnet och 
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nyttja under resten av året. Den totala besparingen på varmvattenuppvärmningen blir då 3,5 

kWh/m2 Atemp och år. Detta motsvarar däremot bara en bråkdel av det lågtempererade vatten som 

återvinningsbatteriet kan utvinna. Överflödig kapacitet motsvarar 13,0 kWh/m2 Atemp och år eller 

3391,3 m3 17oC vatten. Värmlagring i ackumulatortankar borde inte vara mer än ett par kubikmeter 

för att det är opraktiskt att rymma och lagra värmen utan låga förluster. Därför behöver alternativa 

lagringsmöjligheter undersökas. 

 

Figur 5-12 Energin som kan tillvaratas med ett återvinningsbatteri på frånluften. 

5.3.2 Optimering av solfångare 

Solfångarna är dimensionerade att täcka varmvattenbehovet i juni vilket innebär att varmvattnet 

lagras i upp till ett dygn men kan användas kontinuerligt under dagen. Vid solnedgång är 

ackumulatortanken fulladdad om inget varmvatten använts under dagen vilket minimerar risken för 

överhettning av solfångarna. Figur 5-13 visar att resten av året krävs extra uppvärmning av 

varmvattnet för att dagsbehovet ska täckas. I januari och december skiljer sig solens medel-

zenithvinkel från solfångarens lutning och det uppstår ingen optimal solstrålningsvinkel under hela 

dygnet. Dessutom är soltimmarna få vilket leder till att solstrålningen är väldigt låg samt att det är 

låga utomhustemperaturer vilket leder till större värmeförluster i solfångaren. Detta leder till att den 

solstrålning som kan tillgodoräknas nästan blir försumbar för månaden. Vinkeln på solpanelerna, 66o, 

är optimerade för höst och vår. Detta innebär att mindre energi tillvaratas under sommaren men 

under hela året tillvaratas mer energi i och med att en högre värmeupptagning sprids ut över fler 

dygn på året.  

Bashusets tak är 306,8 m2 och halva taket bör vara tillgängligt för solfångarinstallationer. Används 

endast solfångare för uppvärmning krävs 44,2m2 solfångaryta. Över hela året täcker det 12,9 

kWh/m2Atemp och år av varmvattenuppvärmningen vilket motsvarar en täckningsgrad på 50%. 

När varmvattnet förvärms till 17oC med hjälp av ventilationssystemet är behovet av solfångare 

mindre för att täcka varmvattenuppvärmningen i juni. Med förvärmning krävs 38,2m2 solfångare och 

tack vare förvärmningen blir det en högre täckning under samtliga månader. Detta resulterar i 14,7 

kWh/ m2Atemp och år med en täckningsgrad på 57% av årets varmvattenbehov. Ett dygns 

lagerutrymme motsvarar 2,5m3. 
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Figur 5-13 Energi från solfångare i värmesystemet. Vid 17oC förvärmning krävs endast 38,2m2 solfångararea. 

Sommartid kan förvärmningen täckas av solpaneler, men vintertid ger förvärmningen ett tillskott 

som inte kan täckas av någon undersökt energikälla.  

5.4 Sammanställning av valda energisystem 

Bashuset gestaltades med fjärrvärme som enda uppvärmningssystem. Tre energisystem integreras 

för att minska fastighetens behov av köpt energi: 

1. FTX-system (𝜂𝑡 = 80%) med återvinningsbatterier 

2. Förvärma varmvatten sommartid genom att nyttja frånluftsbatteriet.  

3. Platta solfångare integrerade i taket 

Då de tre systemen samverkar minskar behovet av köpt energi enligt BBR22 likt Figur 5-14. 

Ventilationsuppvärmnigen är ersatt till 95% tillsammans med över hälften av 

varmvattenuppvärmningen. Tillsammans motsvarar hela systemet en värme- och/eller elbesparing 

på 55,5%.  

 

Figur 5-14 Uppvärmningen av ventilationsluft och varmvatten har minskat genom att integrera energisystem. 
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Ett FTX-system som har flera användningsområden är en bra investering om energiåtervinningen 

tillvaratas. Om återvinningsbatterisystem är delat i två separata enheter kan de monteras så luftintag 

och avluftning sker på olika sidor av fastigheten för att minimera risken för luktöverföring. Till 

skillnad från andra system var det även möjligt att direkt applicera förvärmning av varmvatten.  

Årsenergiverkningsgraden på 95% tillsammans med förvärmningen av 1,75 kWh/m2 Atemp och år 

varmvatten blir en direkt användning. Vid lagring av lågtempererat varmvatten blir årsbesparingen 

3,5 kWh/m2 Atemp och år.  

I balansen för energisystemen är det viktigt att ta extra hänsyn till förvärmningen av varmvatten. Den 

påverkas av vätskeflödet genom frånluftsbatteriet samtidigt som den påverkar dimensionering av 

solfångarna. Potentialen att tillvarata värmen i frånluften är hög. Däremot är energin lågvärdig och 

kan inte bidra till en tillräckligt stor temperaturökning hos vattnet. Hälften av energin går direkt till 

förbrukning och hälften behöver lagras i sex månader. Lagringsmängd är 456,3m3 vilket gör det till en 

opraktisk energikälla.  

Med hjälp av plana solfångare som integreras i taket görs en täckning på över 50% av årsbehovet av 

uppvärmning av tappvarmvatten. Energikällan räknas till fri energi vilket kan användas i 

marknadsföringssyfte. Vid integration i takkonstuktion kan solfångarna installeras i fabrik på 

modultak alternativt kan de installeras på plats i samband med att taket läggs på huset.   

För att systemet ska fungera bör det finnas två separata lagerfunktioner, ett lågtempererat (max 

17oC) och ett högtempererat (60oC). Detta beror på att ventilationsåtervinningen kan tillvaratas 

kontinuerligt och ha ett relativt konstant värmeflöde till lagret per dygn. Solpanelernas värmeflöde 

varierar under dagen. I lagret krävs en stor temperaturskillnad, som lägst 10oC för att kyla 

ventilationsåtervinningen och upp till 60oC för solpanelvärmen.   

Behovet av köpt energi varierar under året, se Figur 5-15. Både intern och extern fastighetsel är 

relativt konstant oavsett årstid. För tappvarmvatten och radiatorer är behovet under sommaren 

tillfredsställt men ytterligare värme- och/eller elbesparingar kan göras genom annorlunda hantering 

av uppvärmningen på vintern.  

 

Figur 5-15 Under vintern köps det 3-4 gånger mer energi än under sommaren. 
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När energisystemen dimensionerats är det viktigt att de samverkar för att tillfredsställa 

energianvändningen i fastigheten. Figur 5-16 är en skiss på ett möjligt kopplingsschema. 

Ventilationssystemet och uppvärmningen av tappvarmvatten kombineras samt att värmen till 

varmvattnet lagras i minst ett dygn. Till lagringen används ett lågtempererat varmvattenlager för 

förvärmning av varmvatten. Parallellkopplade varmvattenberedare samverkar med solfångarna för 

primärvärmning av tappvarmvatten. Värmelager erhålls genom ackumulatortankarna. Fjärrvärme 

spetsar varmvattnet och hanterar all uppvärmning av radiatorerna. Funktion och högupplöst bild 

finns i Bilaga 5.  

 

Figur 5-16 Flödesschema över hur de tre energisystemen solfångare, FTX och förvärmning av varmvatten samverkar.  
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6 Analys och slutsatser 

6.1 Val av framtida energisystem 

Den initiala frågeställningen besvaras i detta avsnitt. 

När ett energisystem ska väljas för flerbostadshus ska omgivningen granskas. I förslag från boverket 

ska det gå att tillgodoräkna fritt flödande energi från sol, vind, vatten och mark. Det ska även gå att 

kombinera energisystem med närliggande aktörer. Målet är att skapa energikollektiv med möjlighet 

att nyttja varandras bi- och restprodukter. Genom tillgodoräknanden minskar andelen köpt energi 

vilket blir allt viktigare.  

Statistiska trender från EU och målutvecklingen på Boverket visar att de kommande energikraven på 

flerbostadshus inte kommer stanna av. Med fortsatt teknikutveckling kommer högre krav ställas på 

att minimera energianvändningen. Sverige har haft en ledande ställning i energifrågor för fastigheter 

och fortsätter i samma riktning vid granskning av andra nordiska länders anpassningar till NNE-

byggnader. Däremot är åtgärderna likvärdiga för länderna - minskning av köpt energi med ett fokus 

på uppvärmning med el. För Stockholm planeras en sänkning från 90kWh/m2 Atemp och år till 

55kWh/m2 Atemp och år och en uppskalning med 2,5 för el vars primära användning är uppvärmning. 

Värmepump har blivit en populär energieffektiviseringsåtgärd, men fastigheter med värmepump som 

idag har en energianvändning på 55kWh/m2 Atemp och år kan inte leva upp till kraven för NNE-

byggnader. 

Rapporten har utvärderat en mängd olika åtgärder för att minska fastighetens köpta energi. 

Resultatet är baserat på ett hus med ett relativt bra klimatskal vars genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, Um, är 0,272 W/Km2. För en byggentreprenör som vill minska 

årsbehovet av köpt energi för ett flerbostadshus likt bashuset bör följande beaktas:  

 Värmeåtervinning och fria energikällor för uppvärmning av ventilation och tappvarmvatten 

har stor besparingspotential av köpt energi. 

 Värme- och/eller elbesparingsåtgärder ska göras på olika områden och inte fler åtgärder på 

samma område. Exempelvis påverkas köpt energi marginellt av att ha både solfångare för 

tappvattenuppvärmning och snålspolande kranar.  

 Uppvärmning med värmepump kommer inte vara lika lönsamt i framtiden och bör inte 

ensam utgöra fastighetens uppvärmningssystem. I kombination med andra energisystem kan 

en värmepump förslagsvis användas istället för eller i kombination med fjärrvärme för att 

täcka resterande uppvärmningsbehov samt minska den köpta energin ytterligare.  

 Fastighetsel kan ha stor inverkan på årliga köpta energin och bör därför hållas låg.  

 Endast förbättringar av klimatskalet kommer medföra en marginell minskning av köpt energi. 

Efter att ha valt energisystem som minimerar den köpta energin kommer det ge större 

marginalbesparing på köpta energin genom att vidta åtgärder på klimatskalet. Förbättring av 

fönster och ytterväggar ger störst marginal till minskade värmeförluster om förändringar görs 

på klimatskalet och då behövs stora förminskningar av värmegenomgångskoefficienterna. 

Fönster bidrar till relativt stora transmissionsförluster och teknikutveckling på området kan 

bidra till stora uppvärmningsbesparingar. 
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 Hög infiltration påverkar dimensioneringen av radiatorsystemet då det dimensioneras för att 

klara uppvärmning för infiltration vid 50Pa. Vid beräkning av värmesystemets årliga 

uppvärmningsbehov blir inverkan av infiltration inte så stor då 50Pa tryckskillnad sällan sker.  

I rapporten optimerades tre värmebesparande åtgärder vilket minskade fastighetens köpta energi 

från 96,5 kWh/m2 Atemp och år till 42,9 kWh/m2 Atemp och år. De två mest påverkande installationerna 

var FTX system samt solfångare vilka minskar ventilationsuppvärmning med  37,4 kWh/m2 Atemp och 

år respektive 11,2 kWh/m2 Atemp och år för tappvarmvattenuppvärmning. En kombination av dessa 

två åtgärder var tillräcklig för att nå de föreslagna kraven för NNE-byggnader. Den tredje åtgärden 

var att sänka uppvärmningsbehovet av varmvatten ytterligare genom att öka potentialen i FTX 

systemet sommartid. Värmen tillvaratas genom att sänka avluftstemperaturen ytterligare med ett 

kylbatteri. Denna värme kan delvis användas direkt som förvärmning av tappvarmvatten eller lagras 

för senare användning. En värmelagring i ackumulatortankar kräver orimligt med utrymme och 

annan lagringsmetod bör tas i beaktning.  

6.2 Kompletterande lösningar och fortsatt arbete 

Den överflödiga energin som går att tillvarata under sommaren för frånluftsbatteriet var 

13kWh/m2Atemp och år. En alternativ användning av detta är att återladda borrhål med ett 

genomsnittligt flöde på 0,215l/s 17oC vatten under sex månader. Det kan vara möjligt för att 

förvärma ventilationen vintertid för att undvika spetsning av ventilationsluften (4,4kWh/m2Atemp och 

år värme- och/eller elbesparing) eller då en bergvärmepump används för att minska köpta energin 

från radiatorer och varmvatten.  

Denna rapport behöver kompletteras med värmepumpslösningar för NNE-byggnader. Då 

värmepumpar räknas till eluppvärmning valdes att inte undersöka dem närmare. Med föreslagna 

lösningar hamnar fastigheten under kommande energikravnivåer. Vidare kan värmepumpar ersätta 

den fjärrvärme som krävs för att spetsa uppvärmning av radiatorer och tappvarmvatten under 

vintern. En intressant lösning är en kombination är att ansluta en värmepump till fjärrvärmen för att 

minska den köpta energin till fastigheten. Utöver detta kan delar av köpt el till värmepumpen täckas 

med egenproducerad el från exempelvis solceller eller vindturbiner.  

Denna rapport är en lösning på kombination av energisystem. Det skulle vara intressant med  

fortsättning på arbetet där en kartläggning görs över hur fler energisystem och värme- och/eller 

elbesparingslösningar kan komplettera varandra. En sådan kartläggning kan även inkludera en 

ekonomisk kalkyl för vilken systemkombination som är mest lönsamt.  

6.3 Felmarginaler och felkällor 

De rapporter som har granskats på lågenergihus har alla sett olika ut och utförts med olika 

beräkningsmetoder. I granskningen har det framkommit att förenklingar har gjorts vilket medfört 

sänkt årsenergibehov. Bland de granskade lågenergihusen saknades det information kring vädring- 

och SÖ-förluster samt att det var otydligt om köldbryggor har ignorerats eller lagts in som ett tillägg i 

väggens U-värde. Det saknades även kännedom om hur beräkningsmetoderna hanterade 

tillgodoräknande av värme från hushållsel, personer samt solinstrålning. Detta kan medföra 

felaktigheter i den energideklaration som utförs och fastigheten kan ha en bättre eller sämre 

energiprestanda än den projekterade. Dessa typer av förenklingar kan även påverka 

dimensioneringen av värmesystemet. 
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I simuleringen av Bashuset uppstår det övertemperaturer på 30oC under sommaren i samband med 

den höga solinstrålningen. Den höga temperaturen kompenseras i verkligheten genom vädring vilket 

inte simuleras i IDA ICE. Detta påverkar energibalansen för fastighetens förluster och ökar bland 

annat energin som lämnar huset via transmission, ventilation och infiltration.  Vid analys av köpt 

energi under året behöver fastigheten 6% mindre köpt energi vilket till stor del beror på att vädring 

inte simuleras. I beräkningen av frånluftsenergin görs antagandet att frånluftstemperaturen är 22oC 

under sommaren vilket är mer rimligt.  

Vintertid riskerar solfångarna att ha större värmeförluster än vad solinstrålningen är. Därför kan 

dessa behöva stängas av under vintern. Det innebär att ingen solfångarvärme kan tas tillvara på 

under förslagsvis December till Februari vilket är en minskning av uppvärmningen på ca 0,5 kWh/m2 

Atemp och år.   
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Bilaga 1. Psykometriskt diagram 
Följande är psykometriskt diagram som beskriver vad som händer med energin och fukthalten i luft 

då den förändras. Diagrammet är endast ett speglat och vridet Mollierdiagram. 
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Bilaga 2. Data: Bashuset, 7 Våningar 
Tabellerna visar ytterligare detaljerad data över Bashuset vid uppvärmning endast med fjärrvärme. 

Atemp 2119,4   

    

Värmeförsörjning ventilation och radiatorer 50,4   

Vädring 4,0   

reglerförluster 2,0   

Varmvatten 25,1   

Totalt värme 81,5   

Fläktar o pumpar 1,5   

Belysning 0,4   

Fastighetsel utrustning 7,0   

Extern fastighetsenergi 6,1   

Totalt fastighetsel 15,0   

Jämförelse mot krav BBR 96,5   

Hushållsbel 4,5   

Hushållsel 16,8   

    

Tillförd energi kWh kWh/m2år Andel 

Hushållsenergi 45143 21,3 14% 

Fastighetsel 18863 8,9 6% 

Personvärme 14327 6,8 5% 

Uppvärmning 172682 81,5 55% 

Solinstrålning 62749 29,6 20% 

Ventilation återvinning 7 0,0 0% 

Total 313770,94 148,05  

    

Bortförd energi    

Ventilation 143083 67,5 45% 

Infiltration 30556 14,4 10% 

Transmission 100472 47,4 32% 

Spillvatten 42615 20,1 13% 
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Byggnadens klimatskal Area [m2] U [W/(K m2)] U*A [W/K] % av totala 

Ytterväggar 1156,59 0,18 203,68 38,21 

Tak 306,82 0,08 23,01 4,32 

Externt golv 306,77 0,07 19,98 3,75 

Fönster 220,1 1,1 242,11 45,42 

Ytterdörrar 0 0 0 0 

Köldbryggor     44,28 8,31 

Summa1/Medelvärde2 1990,281 0,272 533,061 100 

     

Vind infiltration luftflöde  930,981  l/s at 50 Pa     

Ventilationsflöde 609 l/s 
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Bilaga 3. Standardisering och brukarindata 
Det finns beteende hos de boende som påverkar energiflödet i byggnaden vilka bör tas hänsyn till 

även i simuleringen. Nedanstående värden är hämtat från SVEBY (SVEBY, 2012) om inget annat 

anges.  

 Vädring – Boende öppnar fönster och balkongdörrar vilket resulterar i oönskade luftläckage i 

klimatskalet. Enkätundersökningar visar att en standard för vädringsvanor kräver ett 

energipåslag på 4kWh/m2 Atemp och år. Detta läggs på efter simuleringen. 

 Solavskärmning – Kringliggande träd och byggnader medför minskad solinstrålning i 

byggnadens fönster. Utöver detta nyttjar de boende persienner oregelbundet för att undvika 

solinstrålning och insyn. En avskärmningsfaktor på 0,5 används. Detta tillgodoräknas i 

simuleringen.  

 Tappvarmvatten – Dusch, bad och disk resulterar i 25 kWh/m2 Atemp och år som 

tappvarmvattenförbrukning. Det varmvatten som används i lägenheterna avger energi till sin 

omgivning. Av denna energi kan 20% tillgodoräknas internvärmen i lägenheten. Detta 

tillgodoräknas i simuleringen.  

 Personvärme – I Stockholm bor 1 person per 34 m2 (SCB, 2013). En person avger i genomsnitt 

80W och är hemma 14 timmar/person och dygn. Antalet hemmatimmar är ett medelvärde 

för veckodagar och helger. Detta schemaläggs i lägenheterna och simuleras.  

 Hushållsel – Lampor och övriga elförbrukande artiklar i hemmet avger värme. Artiklarnas 

elförbrukning bör antas vara 30kWh/m2 Atemp och år varav 70% omvandlas till värmeenergi 

som tillför fastigheten. Detta simuleras som 21kWh/m2 Atemp och år hushållsenergi där allt 

energi omvandlas till värme i fastigheten. Det fördelas som 4,38 kWh/m2 Atemp och år 

belysning och övrig energi räknas som hushållsprodukter. Hushållsbelysningen schemaläggs 

så att den till största del används när boende är hemma. 

 Fastighetsel – Denna el delas upp i fyra enheter. (1) Fläktar och pumpar bestäms utifrån 

förluster och motstånd i IDA ICE. (2) Värmepump simuleras i IDA ICE i de fall en sådan 

används. (3) Intern fastighetsel innefattar bland annat belysning 0,5W/m2 i gemensamma 

ytor samt hiss 2 kWh/m2 och år (Freiholtz, 2009). Totalt uppgår interna fastighetselen till 7,4 

kWh/m2 Atemp och år utefter de undersökta LBAB fastigheterna. Samma sak gäller för (4) 

extern fastighetsel som resulterar i 6,1 kWh/m2 Atemp och år.  
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Bilaga 4. Specifikation byggnadsdelar 
 

BYGGNADSDELSTYP MATERIAL 

FRÅN UTSIDA 

TILL INSIDA 

SKIKT-

TJOCKLEK 

[M] 

VÄRME-

LEDNINGSTAL 

[W/M,K] 

DENSITET 

[KG/M3] 

VÄRME-

KAPACITET 

J/KGK 

U-VÄRDE 

[W/M2K] 

YTTERVÄGG Mineralull 36 0,05 0,036 50 840 0,175 
 Gipsskiva 0,013 0,22 900 1100  
 Gipsskiva 0,009 0,22 900 1100  
 Reglar s600 0,176 0,045 87 961  
 Gipsskiva 0,013 0,22 900 1100  
 Gipsskiva 0,013 0,22 900 1100  
MELLANBJÄLKLAG Trä gran 0,014 0,14 500 2300 0,182 
 Gipsskiva 0,013 0,22 900 1100  
 Spånskiva 0,022 0,14 600 2300  
 Reglar s600 0,095 0,045 87 961  
 Plywood 0,012 0,14 500 1500  
 Reglar s600 0,12 0,045 87 961  
 Gipsskiva 0,015 0,22 900 1100  
 Gipsskiva 0,013 0,22 900 1100  
VINDBJÄLKLAG Lössprutad ull 0,500 0,042 40 800 0,067 
 Reglar s600 0,12 0,045 87 961  
 Gipsskiva 0,015 0,22 900 1100  
 Gipsskiva 0,013 0,22 900 1100  
PPM Cellplast 36 0,3 0,036 25 1400 0,100 
 Betong normal 

RH 
0,12 1,7 2300 800  

 Spånskiva 0,022 0,14 600 2300  
 Trä gran 0,014 0,14 500 2300  
VINDBJÄLKLAG 
FLÄKTRUM 

Lössprutad ull 0,3 0,042 40 800 0,600 

 Reglar s600 0,12 0,045 87 961  
 Gipsskiva 0,015 0,22 900 1100  
 Gipsskiva 0,013 0,22 900 1100  
PPM 0-1 Cellplast 36 0,3 0,036 25 1400 0,100 
 Betong normal 

RH 
0,12 1,7 2300 800  

 Mineralull 36 0,19 0,036 50 840  
 Spånskiva 0,022 0,14 600 2300  
 Trä gran 0,014 0,14 500 2300  
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Bilaga 5. Flödesschema 
 

Ett flödesschema är konstruerat för att sammankoppla de tre energisystemen vilket också visar hur 

värmen till tappvarmvattnet kan lagras och samverka i systemet. Tappvarmvattnet ligger aldrig lagrat 

i tankarna utan upphettas vid användning i varmvattenberedarna..  

Förkortningar: 

Fj.v. – Fjärrvärme 

VVB – Varmvattenberedare 

KV – Kallvattenintag 

VV – Tappvarmvatten 

VVC – Varmvattencirkulation 

Batteri - Återvinningsbatteri 

Styr- och övervakningsfunktioner: 

ECONET: Reglerar flödet i Batteri 1 för att få önskad tillufttemperatur.  Maxflöde i 

Batteri 1 på vintern, variabelt flöde övriga året.   

Pump 1: Pumpen ska reglera så det är maximalt flöde i Batteri 2 då Termometer 1 visar 

mer än +10°C. Pumpen styr värmeöverföringen från Batteri 2 till Lågtempererat lagret.  

Pump 2: Reglerar flödet i solfångaren så Termometer 2 visar 65°C. Pumpen stannar om 

Termometer 3 visar mer än 65°C. Pumpen styr värmeöverföringen från solpanelen till 

VVB.  

Lågtempererat lager: Lagertemperatur: 10-17°C.  Lågtempererade lagret är ett slutet 

system med Batteri 2. Förvärmer inkommande VV <=17°C. 

VVB: Lagertemperatur 17-65°C. Slutet system med Ack.tank och solfångare. Förvärmer 

inkommande VV och VVC <=65°C. 

Ack. tank: Lagrar 65°C så länge det är möjligt. Värmer på VVB vid behov.    

Fj.v.: Värmer radiatorsystemet.  Spetsar VVC och VV vid behov.  
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