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SAMMANFATTNING
Dagens användning av energi bidrar till utsläpp av växthusgaser som leder till förändringar i jordens klimat som
påverkar både ekosystem och människors levnadsvillkor negativt. Byggandet står för en stor del av den totala
energianvändningen och därför är en minskning av energianvändningen inom byggsektorn av stor betydelse för
att minska utsläppen av växthusgaser. Eftersom den operativa fasen står för en betydande del av en byggnads
livscykelenergi har fokus varit att minska den operativa energianvändningen under de senaste decennierna. En
byggnads energianvändning i Sverige definieras genom den levererade (sekundära) energin till byggnaden och
därför har den icke förnybara primärenergin och därigenom relaterade CO 2 – utsläpp fått mindre
uppmärksamhet. Boverket, som formulerar de nuvarande nationella riktlinjerna och krav för energianvändning
av byggnader i Sverige, har nyligen fått i uppdrag av regeringen att inventera kunskapsläget när det gäller
byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Denna avhandling syftar därför till att ge insikt i hur en
byggnads operativa fas påverkar användningen av icke förnybar primärenergi och relaterade CO 2 – utsläpp.
Användning av icke förnybar primärenergi och klimatpåverkan undersöks genom att placera en energieffektiv
byggnad på olika platser (med olika klimatförhållanden) i Sverige. Byggnadens energianvändning modellerades
och simuleras i IDA ICE genom att betrakta de nuvarande nationella energikraven på levererad energi (det vill
säga BBR, FEBY12, SVEBY) och bidraget från energikällornas (fjärrvärme och el) andel av icke förnybar
primärenergi genom antagna omräkningsfaktorer för att konvertera den beräknade levererade energin till
mängden icke förnybar primärenergi. Resultatet visar både betydelsen av icke förnybar primärenergi och att
andelen icke förnybar primärenergi är på ungefär samma nivå, oberoende var byggnaden är placerad i Sverige.
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ABSTRACT
Today's use of energy contributes to greenhouse gas emissions that lead to climate change that affects
ecosystems and people's living conditions negatively. Construction accounts for a large portion of the total
energy consumption and therefore a reduction in energy consumption in the building sector is of great
importance to reduce emissions of greenhouse gases. The operational phase accounts for a significant part of a
building's life cycle energy. The focus has been to reduce operational energy use in recent decades. A building's
energy consumption in Sweden is defined by the delivered (secondary) energy to the building and therefore the
non-renewable primary energy and thereby related CO2 – emissions has received less attention. The National
Housing Board (Boverket), which formulates the current national guidelines and requirements for energy
consumption of buildings in Sweden, has recently been commissioned by the government to investigate the
knowledge on how buildings impact the climate change in a life cycle perspective. This thesis therefore aims to
provide insight into how a building's operational phase affects the use of non-renewable primary energy and
related CO2 – emission. Use of non-renewable primary energy and climate impact are examined by placing an
energy efficient building in different places (with different climatic conditions) in Sweden. The building's energy
consumption was modelled and simulated in IDA ICE by considering the current national energy requirements
for energy delivered (i.e. BBR, FEBY12, SVEBY) and the contribution of the energy sources (heating and electricity)
share of non-renewable primary energy by assumed conversion factors to convert the estimated delivered
energy to the amount of non-renewable primary energy. The results show both the importance of the nonrenewable primary energy and that the share of non-renewable primary energy is roughly the same, regardless
of where a building is located in Sweden.
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BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR
Atemp:
Avser arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerande utrymmen som ska värmas upp till mer än 10ᵒC.
Arean som upptas av innerväggar, öppningar för trappor, schakt och dylikt inkluderas.

BBR:
Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om byggnation.

Byggnadens klimatskal:
Klimatskalet är byggnadens ytterhölje, det vill säga byggnadens väggar, golv, tak, inklusive fönster och
ytterdörrar.

CO2:
Kemisk beteckning för koldioxid.

Energianvändning:
Definieras som byggnadens levererade energi, vid normalt bruk under ett år. Uppvärmning, komfortkyla,
tappvarmvatten, drift av installationer och övrig fastighetsel inkluderas i en byggnads energianvändning.
Hushållsel och verksamhetsel inkluderas inte.

FEBY12:
Svenska kriterier för passivhus, nollenergihus och minienergihus.

Köpt energi:
Sekundärenergi, en energimängd (till exempel el eller fjärrvärme) som levereras till en byggnad vid normalt
brukande.

NRPE:
Förkortning för Non-renewable primary energy.

Operativ energi:
En byggnads energianvändning under 50 års livslängd.

Specifik energianvändning:
Definieras som byggnadens energianvändning fördelat på tempererad golvyta. Energin vid normalt brukande
som värme, kyla, varmvatten och fastighetsenergi.

Sveby:
Sveby innehåller en branschstandard som är skapad för tolkning av de funktionskrav på energianvändning som
finns i Boverkets byggregler.

U-värde:
Så kallad, värmegenomgångskoefficient. Ett mått för att utläsa energieffektiviteten hos olika material.
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1. INLEDNING
Inledningskapitlet sammanför bakgrunden bakom arbetet och arbetets problemdiskussion. Därefter redogörs
projektets syfte, frågeställningar och mål. Kapitlet avslutas med projektets avgränsningar.

1.1 BAKGRUND
Minskningen av energiresurser och uppvärmningen av klimatet är globala miljöfrågor som påverkas av
energiproduktion (Noreman, 2013). Eftersom att byggbranschen är en av de största exportörerna av
naturresurser, både av förnybara och icke förnybara resurser, som orsakar föroreningar och utsläpp av
växthusgaser har detta blivit ett utav de viktigaste forskningsområden (Dixit et al. 2010).
Under FN:s klimatmöte i Paris 2015 redogjordes konsekvenserna hur livet på jorden skulle påverkas om
temperaturen fortsätter att stiga. Om jordens medeltemperatur ökar med 2ᵒC kommer den biologiska
mångfalden influeras med extrema väderförhållanden, bidra till en minskning av skörd och vatten, som därefter
kommer att förorsaka en ökning av sjukdomar. (Regeringskansliet, 2015)
Både FN och EU har satt upp miljömål för att minska användningen av energiresurser och minimera
koldioxidutsläpp som bland annat byggsektorn orsakar. För att nå det nationella målet med att minska
växthusgasutsläppen med 20 % till år 2020, jämfört med 1990 års nivåer, har den Europeiska Unionen genom
direktivet EPDB1, ställt krav till medlemsländerna att anpassa sina byggregler till nära-nollenergi-byggnader samt
att det ska finnas en primärenergiindikator (Gode et al. 2012).
Detta utgör också en del av FN:s handlingsplan för en hållbarare konsumtion och produktion av energi, som ska
utgöra en 50 % minskning av byggnadsbeståndets energianvändning till år 2050. (Regeringskansliet, 2015)

1.2 PROBLEMDEFINITION
Begreppet energieffektivt byggande har dock blivit alltmer svår definierat. Den nuvarande
energiprestandaoptimeringen i den svenska byggbranschen fokuserar på energikraven enligt Boverkets
byggregler, samt FEBY12 som är sveriges centrum för nollenergihus (Johansson, 2013). Enligt Boverket är det
mängden köpt energi som ska beaktas oavsett vilket energislag som nyttjas. Reglerna beaktar med andra ord
inte en byggnads hela energianvändning ur ett livscykelenergiperspektiv. Frågan är då om den här ”luckan” i
byggreglerna frambringar konsekvenser till klimatet. Det är därför angeläget att granska den nuvarande
definitionen av energianvändning för byggnader enligt de nationella energikraven.
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1.3 SYFTE OCH MÅL
Eftersom de nuvarande nationella energikraven i Sverige är främst inriktade på den köpta energin; driftsfasen av
byggnaden, syftar denna avhandling till att ge insikter i betydelsen av byggnadens icke förnybara primärenergi
och relaterade CO2 – utsläpp genom en fallstudiemetod.

1.4 FRÅGESTÄLLNING
För att uppfylla syftet i projektet har följande frågeställningar formulerats:
1.
2.

Hur definieras de nationella energikraven för byggnaders energianvändning i Sverige?
Hur beaktar de nationella energikraven den operationella energianvändningen?

3. Hur mycket skiljer det sig mellan den primära energianvändningen och den köpta energin?

1.5 AVGRÄNSNINGAR
För att kunna få faktiska värden för byggnaders energianvändning inom hela Sverige måste flera aspekter
beaktas. Exempelvis utformningsalternativ och materialval, samt omgivande faktorer som kan komma att
påverka en byggnads energianvändning. Examensarbetet omfattar som tidigare nämnt 30 högskolepoäng, som
ska utföras under 20 veckor. Den främsta begränsningen är således tiden. Därför fokuserar projektet endast på
den aktuella utformningen av byggnationen.









Projektet avgränsas tidsmässigt.
Projektet avgränsas till byggnadens aktuella form och inte av dess materialval.
Projektet avgränsas till att utreda köpt energi, primärenergi och koldioxidutsläpp.
Projektet avgränsas geografiskt, inom Sveriges gränser.
Projektet innefattar implementering av en fallstudie.
Projektet innefattar två energiprogram för simulering och beräkning.
Projektet avgränsas ur en miljösynpunkt och inte ur en ekonomisk synpunkt.
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2. TEORI
För att få fram en förståelse och ett svar på projektets frågeställningar ges en översikt om ämnet primärenergi,
köpt energi och koldioxid, hur dessa definieras och hur dessa förhåller sig till varandra. I detta kapitel
sammanställs även BBR, FEBY12 och Svebys för att ge svar på de två första frågeställningarna och för att ta fram
energibestämmelserna som projektets fallstudie kommer att baseras på.

2.1 LIVSCYKELPERSPEKTIV
I en livscykelanalys adderas den totala påverkningen i en produkts livscykel. Som antingen är av en miljömässig,
social eller ekonomisk karaktär. (Sjöström, 2011)
Energiförbrukningen är ett allmänt och använt mått för att se miljöpåverkan på en byggnad under deras drifttid
som sträcker sig till 50 – 100 år. Tidigare studier betonar vikten av operationell och inbyggd energi i samband
med en byggnads livslängd. (Dixit et al. 2010)
Inbyggd energi: bundet i byggmaterial under alla produktionsprocesser, konstruktion på plats och slutlig
rivning och omhändertagande. (Dixit et al. 2010)
Operationell energi: förbrukas för att upprätthålla den inre miljön genom processer såsom värme och kyla,
belysning och rörelseapparater. (Dixit et al. 2010)
I detta projekt kommer endast den operationella energin att uppmärksammas.

En byggnads livscykelenergi
Byggnadens
operationella energi
Övrig
byggnadsr
elaterad
energianvä
ndning

Operativa
apparater
och
utrustning

Belysning
och
ventilation

Värme och
kyla

Byggnadens
inbyggda energi
Materialtill
verkning

Produktion

Renovering
och
underhåll

Rivning,
återvinning
och
återanvän
dning

Figur 2: En byggnads livscykelenergi uppdelat i olika faser. (Dixit et al. 2010)
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2.2 ICKE FÖRNYBAR PRIMÄRENERGI
Konkurrensen om jordens begränsade resurser är en av våra största utmaningar. Efterfrågan på miljöinformation
ökar. Genom att erhålla en grundläggande förståelse för vikten av miljöpåverkan som el, fjärrvärme och andra
energislag har, kan tillgången på primära energiresurser påvisas inom energisektorn. Med det menas att man
kollar på hela livscykeln för en byggnads energiåtgång vid utvinning, förädling, omvandling och distribution per
energislag, inklusive förlusterna. Primärenergi är ett bra sätt att beskriva den verkliga resursförbrukningen.
Primärenergin beaktas därför allt oftare inom byggbranschen istället för köpt energi, energi som används när
byggnaden är i bruk. (Dixit et al. 2010)
I de svenska nationella energikraven definieras en byggnads energianvändning som den energi som används när
byggnaden är i drift, även så kallad köpt energi (Boverket, 2015). Men köpt energi är bara en liten del av vad som
används under energiåtgången (Sonesson, 2015). Primärenergi, en energiform av naturresurser, är den totala
energimängden som går åt för att producera energi från utvinning av själva energiråvaran till levererat bruk, se
figur 1 (Energimyndigheten, 2015). På så sätt kan primärenergifaktorn per energislag vara ett bättre sätt att
beskriva den faktiska resursförbrukningen och miljöbelastningen som ett energislag tillför (Sonesson, 2015).

Användning
Energiomvandling
Transport
Förädling
Utvinning
Primärenegi
Figur 1: Illustration på de skeden i en byggnads energianvändning, från primärenergi till slutanvänd energi. (Energimyndigheten, 2015)

2.2.1 ENERGISLAG
Energiproduktion kan ske på mer än ett sätt. Solfångare omvandlar solenergin, träd huggs ner och transporteras
till pannan och kol bryts ner och transporteras. Vilket givetvis påverkar förlusterna vid processen och därmed
primärenergianvändningen. (Karlsson, 2015)
Vid uttag av solenergi, vattenkraft och vindkraft går det inte åt någon ändlig resurs när energi omvandlas från
denna resurs. Dessa kallas för förnybar energi (Schwartz, 2013). Vid uttag av olja, kol och bioenergi går det åt
energi när energi omvandlas från denna resurs. Vilket betyder att dessa resurser klassas som icke förnybar energi.
Vid omvandlingen sker det dessutom CO2 – utsläpp.

2.2.2 PRIMÄRENERGIFAKTORN
För att kunna se det totala energiresursbehovet för en viss mängd köpt energi beräknas förhållandet mellan
användningen av primärenergi och nyttiggjord energi, så kallad primärenergifaktorn. Primärenerginfaktorn visar
hur effektivt olika energislag används innan energin levereras. Dessa faktorer tar generellt hänsyn till mängden
förluster utav utvinning, förädling, omvandling och distribution. (Sonesson, 2015)
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Hur stor påverkan primärenergianvändningen har på miljön beror på vilket energislag som används. Användning
av olja är till exempel en resurs som kommer att påverka framtiden, till skillnad från användning av solenergi. För
att få en lättare förståelse kan därför primärenergianvändningen delas upp i två kategorier (Sonesson, 2015):
1.
2.

Förnybar primärenergi, från till exempel sol, vind och vatten.
Icke förnybar primärenergi, från till exempel biobränsle, avfall och restvärme.

2.2.3 UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Växthusgaser har en lång atmosfärisk livstid. Koldioxid uppskattas ha en livstid över 100 år medan metan har en
relativt lägre levnadstid på ungefär åtta år. Vilket leder till att jordens medeltemperatur kan stiga inom ett längre
intervall, långt efter utsläppstillfället. (Holmgren et al. 2007)
I Kyotoprotokollet, en internationell överenskommelse angående de årliga globala utsläppen, finns det bevis att
koldioxid står för ungefär 80 % av alla utsläppen på jorden. Vid energiproduktion förekommer utsläpp av
koldioxid, även gaser som metan samt av de indirekta växthusgaserna kolmonoxid och flyktiga organiska
kolväten. Dessa nämns också i Kyotoprotokollet. Ytterligare en stark växthusgas är Svavelhexaflourid, en
fluorerande gas som ofta används vid ställverk på en byggnation. Det är en gas med en god isolerande egenskap
och släcker eventuella ljusbågar som kan uppstå vid brytning av en elektrisk krets. (United Nation, 2003)

2.2.3.1 ICKE FÖRNYBAR PRIMÄRENERGI
Fossila bränslen som olja, naturgas, kol och uran bildades för flera hundra miljoner år sedan och är inget ämne
som kan nybildas (Malmqvist, 2003). Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar
till klimatförändringar (Björsell, 2015).
Torv är biomassa som omvandlas biologiskt av huvudsakligen förmultnade växtdelar. Torven förnyas ständigt för
att kunna användas som energikälla. Ur ämnet frigörs små mängder av metangas vilket innebär en reduktion av
utsläpp av växthusgaser. Dessvärre sker samma utsläpp vid förbränning av torv som vid förbränning av fossila
bränslen. (Malmqvist, 2003)
Energislag

Koldioxidutsläpp [kgCO2/kWh]

Biomassa

0,00

Olja

0,29

Kol

0,40

Tabell 1: Andel koldioxidmängd för olika bränslen. (Johansson och Petersson, 2013)
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2.3 ENERGIPRESTANDADIREKTIV
2.3.1 BOVERKET
År 2010 i Sverige verkställdes energideklarationer för byggnader genom Lag (2006:985), med tillhörande
förordning samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Enligt lagen har regeringen ansvaret hur föreskrifterna
om en byggnads energiprestanda ska beslutas och i förordningen har regeringen berättigat Boverket att utgöra
lagen för de svenska föreskrifterna hur en byggnads energiprestanda ska redovisas i en energideklaration.
(Rättsnätet, 2016)
I Boverkets föreskrifter fastställer Boverket energireglerna samt ändring i föreskrifter och
allmänna råd, med ändringsförfattning genom BFS 2013:16 (BED 6). Enligt dessa ska en
byggnads energiprestanda definieras av en byggnads energianvändning, fördelad per Atemp
uttryckt i kWh/m2 och år. (Rättsnätet, 2016)
I Boverkets byggregler gällande energihushållning fastställs det högsta tillåtna värdet för
energianvändning av bostäder och lokaler. Bostäder och lokaler ska upprättas så att
byggnadens specifika energianvändning, installerad eleffekt för uppvärmning och
Bild 1: Bokomslaget på
genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för de byggnadsdelar som omsluter
Boverkets Byggregler
byggnaden högst uppgår till de värden som anges i Boverket. Kraven för
energianvändning som ska följas för att minska energianvändningen redovisas i tabell 2 och tabell 3 nedan i
avsnitt 2.3.1.1. Värdet skiljer om det är en bostad eller lokal använder elvärme eller som inte använder elvärme.
(Boverket, 2015)

2.3.1.1 KLIMATZON
I Sverige finns det fyra klimatzoner som är fördelat efter klimatförhållandet i landet. Kravnivån på specifik
energianvändning2 anpassas därefter bättre till de förutsättningar som råder längs landet. (Boverket, 2015)
Klimatzon I: Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län.
Klimatzon II: Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands och Värmlands län
Klimatzon III: Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms,
Uppsala, Gotlands och västra Götalands län, utom Härryda Mölndal, Partille och Öckerö kommun som
tillhör klimatzon IV.
Klimatzon IV: Kalmar, Skåne, Hallands och Blekinge län, samt Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö
kommun.
Byggnadens specifika
energianvändning
[kWh/m2Atemp och år]

Genomsnittlig
värmegenomgångskoefficient
(Um) [W/m2K]

Klimatskärmens
genomsnittliga
luftläckage vid 50 Pa
tryckskillnad [l/s m2]

Klimatzon I

105

0,60

Avsnitt 2.4.1

Klimatzon II

90

0,60

Avsnitt 2.4.1

Klimatzon III

70

0,60

Avsnitt 2.4.1

Klimatzon IV

65

0,60

Avsnitt 2.4.1

Tabell 2: Kravet på specifik energianvändning och u-värde för byggnader i lokaler, som har ett annat uppvärmningssätt än elvärme.

2

Maximal årlig energiförbrukning per kvadratmeter golvarea.

6

Byggnadens specifika
energianvändning
[kWh/m2Atemp och år]

Genomsnittlig
värmegenomgångskoefficient
(Um) [W/m2K]

Klimatskärmens
genomsnittliga
luftläckage vid 50 Pa
tryckskillnad [l/s m2]

Klimatzon I

85

0,60

Avsnitt 2.4.1

Klimatzon II

65

0,60

Avsnitt 2.4.1

Klimatzon III

50

0,60

Avsnitt 2.4.1

Klimatzon IV

45

0,60

Avsnitt 2.4.1

Tabell 3: Kravet på specifik energianvändning och u-värde för byggnader i lokaler, som har el som uppvärmningssätt.

2.3.2 PRIMÄRENERGIASPEKTEN
En rapport av Boverket Optimala kostnader för energieffektivisering utgjorde striktare regler på en byggnads
energianvändning, gällande uppvärmningssätt, för en elvärmd byggnad. Enligt Boverket skulle detta beakta olika
energislag utan användning av primärenergifaktorer. Boverket refererar till regeringens skrivelse Vägen till näranollenergibyggnader. (Thornström, 2014)
I skriften Vägen till nära-nollenergibyggnader konstaterar regeringen att Boverkets byggregler tar hänsyn till
primärenergiaspekterna i och med att de fastställer olika krav på energihushållning för byggnader som är
elvärmda och icke elvärmda. De striktare kraven innebär att det svenska systemet tar hänsyn till den högre
graden av effektivitet. Detta redovisas i enlighet med det krav om numerisk indikator för primärenergi som ställs
i energiprestandadirektivet. (Thornström, 2014)
Boverket betraktar att övertalig omräkning som förändrar uppskattningen av skilda energislag inte är fordrad
och primärenergifaktorn för varje energislag sätts därför till 1 (Thornström, 2014). De refererar också till
kommissionens riktlinjer till energiprestandaförordningen där påföljande anges (Thornström, 2014):
“Vid utvärdering av kostnadsoptimalitet tas den icke-förnybara delen av primärenergin i beaktande. Det måste observeras
att detta inte motsäger den definition av primärenergi som anges i energiprestandadirektivet – för totala byggnadsprestanda
ska både den icke-förnybara delen och den total [sic] mängden primärenergi som avser byggnadens drift anges. Motsvarande
(omvandlings)faktorer för primärenergi ska fastställas på nationell nivå med hänsyn tagen till bilaga II till Europaparlamentets
och rådets direktiv 2006/32/EG”.
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2.4 FEBY12
De svenska kriterierna för passivhus, nollenergihus och minienergihus utvecklades av en expertgrupp utsedd av
Forum för energieffektiva byggnader, FEBY. (Sveriges centrum för Nollenergihus, 2013)
Den nu reviderade versionen som är utgiven av Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCNH)3 kallas för FEBY12
och är uppdelad i två skilda dokument för bostäder och lokaler. De nya reviderade kriterierna för energieffektiva
byggnader är samordnade med referensvärden från Sveby angående personlast, varmvattenanvändning och
spillvärme. (Sveriges centrum för Nollenergihus, 2013)
De parametrar som påverkar energianvändningen är bland annat inomhustemperatur, köldbryggor, isolering, uvärden, värmeåtervinning, fönsterandel. Byggnaden simulerades med Swecos givna värden för Vegaskolan samt
schablonvärden och grundnivåer från passivhusstandard i FEBY12. (Sveriges centrum för Nollenergihus, 2013)

2.4.1 KRITERIER
Till avsnitt 2.4.1 är texten refererad från (FEBY12, 2012).
SPECIFIK ENERGIANVÄNDNING
I FEBY12:s kravspecifikation finns direktiv för en byggnads årsenergiförbrukning. Byggnadens specifika
energianvändning E levererad, inkluderar värme, varmvatten och fastighetsenergi.
[kWh/m2Atemp, år]

Klimatzon I

Klimatzon II

Klimatzon III

Max icke elvärmda

53

49

45

Tabell 4: Krav för en byggnads specifika energianvändning för en skola med ett renodlat4 system för värme och varmvatten5.

I FEBY12 skiljer definitionen elvärmd byggnad från BBR. I detta kriterium gäller det byggnader med alla slags
elvärmda system, inklusive värmepumpar för uppvärmning och varmvatten, oavsett inmonterad eleffekt. I
FEBY12 skiljer sig även uppdelningen av klimatzoner. Klimatzon IV inkluderas i Klimatzon III.
VÄRMEFÖRLUSTTAL
En byggnads värmeförlusttal är en central del i kravspecifikationen men är inte en dimensionerande parameter.
Kraven utgår från användning av rådande luftflödesvolymer för aktuell funktion i byggnadens olika delutrymmen.
[W/m2Atemp]

Klimatzon I

Klimatzon II

Klimatzon III

Max VFTDVUT

17

16

15

Tabell 5: Värmeförlusttalet för en byggnad. 6

3

En förening för utveckling och spridning av energieffektivt byggande.

4

Byggnader med antingen ett elvärmebaserat system, inklusive värmepump, eller renodlad icke elvärmda system.

5

Klimatzonerna representerar fördelningen för år 2012.

6

Klimatzonerna representerar fördelningen för år 2012.
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LUFTLÄCKNING
För en byggnad med en formfaktor under 1,7 ska kravet på läckflödet q 50 genom klimatskärmen maximalt vara:
0,30 l/s m2 omslutande area vid en tryckdifferens på 50 Pa
Byggnadens formfaktor beräknas efter byggnadens omslutande area genom dess uppvärmda area: A om/Atemp.
För en byggnad med en formfaktor som är över 1,7 ska läckflödet per uppvärmd area vara maximalt 0,5 l/s,
m2Atemp.
FÖNSTER OCH GLASPARTIER
Genomsnittligt U-värde för fönster och glaspartier:
≤ 0,80 W/m2K
Där U-värden ska kontrolleras av ackrediterat provningslaboratorium eller beräknas enligt SS-EN 143511:2006+A1:2010.
FASTIGHETSENERGI
Som underlag till årsenergikalkylen ska en specifik elåtgång för ventilation, SFP7, elåtgång för pumpar, belysning
och annan fastighetsenergi redovisas och sammanställas. Relevanta data för respektive el-kategori som specifik
eleffekt, antal, drifttid och eventuell egenskap för att reducera drifttid anges i sammanställningen. I rapporten
”Energikrav för lokalbyggnader” 8 finns stöd för val av lämpliga funktionskrav.
VERKSAMHETERNAS ELANVÄNDNING
Av installationerna ska elanvändningen liksom spillvärme kalkyleras, dokumenteras och jämföras med
referensvärden enligt tabell 6. Av verksamhetens elanvändning som avser bland annat belysning anses 70 % ge
spillvärme som är nyttig för byggnadens uppvärmning när värmebehov finns.
BERÄKNINGSANVISNINGAR
Samma systemgränser som tas upp i FEBY12 gäller även i BBR.
Energianvändningen för en byggnad beräknas med ett beräkningsprogram som minst uppfyller kraven enligt ISO
EN 13790.
Enligt kravet avser värmebehovet en beräkning med en total solvärmereduktion från skuggning. Enligt Svebys
rekommendationer uppgår reduktionen minst till 50 % inklusive horisontalskuggning från omgivningen.
I tabell 6, anges olika referensvärden enligt ”normal användning” för en energieffektiv skola och ligger därför till
grund för kalkyl som visar om energikrav efter passivhuskriterierna klaras. I verkligheten varierar såklart dessa
värden i förhållandet till de faktiska byggnaderna. Det beror på verksamhetens förutsättningar,
öppethållandetider, personlaster, med mera. De angivna värdena är till för att byggnadens prestanda ska kunna
jämföras oberoende av verksamhetens förutsättningar. Därmed ska också energikraven kunna definieras på ett
enhetligt vis.

7

En parameter som definierar den summerade eleffekten av till- och frånluftsfläktarna. I värdet är det elen som endast används för att
transporterar luften.
8
BELOK Version 3 Aug. 2011, www.belok.se.
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Innetemperatur
[ᵒC]

Skolor,
exklusive
motion och
kök

21

Verksamhetstid
[h/v]

Persontäthet
[m2/person]

Personnärvaro
[%]

Personvärme
[W/person]

Elenergi,
verksamhet
[kWh/m2]

Varmvatten
[kWh/m2]

50

12

50

80

15

2

Tabell 6: Referensvärden för skolverksamheter.










Innertemperatur, harmoniserat värde med Sveby. Ger en förenkling vid simulering av
beräkningsprogram. Innertemperaturen bör inte överstiga 26ᵒC under perioden april – september mer
än 10 % av tiden i det mest utsatta rummet. Detta är endast råd och inget krav.
Verksamhetstid är tiden som speglar en normal schemalagd verksamhet.
Persontäthet, ett referensvärde för vilken byggnaden dimensioneras vid standardiserat användande.
Personnärvaro som anges av en genomsnittlig personnärvaro under verksamhetstiden.
Personvärme, ett genomsnittligt värde som beror på personnärvaro.
Elenergi, verksamhetens drift, syftar på belysning och energieffektiva installationer.
Varmvatten, genom att använda ett kalkylvärde för varmvatten som endast avser den
varmvattenanvändning som är kopplad till normal hygiensfunktion i byggnaden, kan verksamheternas
variationer i varmvattenanvändningen bortses.

Årlig köpt energi för en byggnad beräknas med följande två förutsättningar:
1.

2.

Byggnadens ventilationssystem ska minst uppfylla rådande myndighetskrav och ta hänsyn till
behovsstyrning av ventilationen. Ett avstängt system tas hänsyn till om anläggningen är projekterad
med dessa egenskaper.
Under uppvärmningssäsongen med en värme över 24 ᵒC ska värmen bli bortkyld och inte inlagrad i
byggnadsstommen.
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2.5 SVEBY
Sveby är ett utvecklingsprogram som finansieras av bland annat SBUF och CERBOF, och som drivs av bygg- och
fastighetsbranschen. Sveby står för ”standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader”. (Sveby, 2015)
Alla aktörer som fastighetsägare, kommuner, exploatörer, entreprenadföretag och konsulter berörs av en
byggnads energiprestanda och har detta hjälpmedel för överenskommelser gällande energianvändning. Genom
det branschöverskridande initiativet om energianvändning skapas det praxis och undviker onödiga dispyter
mellan aktörer inom byggbranschen. För att säkerhetsställa samarbetet ingår en avtalsmall I Svebys material,
Energiavtal 12. (Sveby, 2015)
Mätföreskrifterna i Sveby ansluter sig till Energiavtal 12 och är avsedd för verifiering av fastställt energikrav med
uppmätt energiprestanda i färdig byggnad med golvarea Atemp överstigande 100 m2. Mätföreskrifterna gäller för
byggnaders uppmätta energiprestanda, det vill säga mätning av byggnadens specifika energianvändning på
normalår och byggnadens brukande. (Wahlström och Levin, 2012)
För att få bättre kontroll över energianvändningen finns dessa internationella och nationella krav på minskad
energianvändning. Där energin kontrolleras för en byggnads förväntade energianvändning och vad den sedan
faktiskt behöver. (Sveby, 2015)
De krav som ställs på energiprestanda och uppföljning i Boverkets Byggregler blir en tolkning och ett
förtydligande funktionskrav från byggherre till entreprenör. I flera fall ställer byggherren högre krav än vad
Boverket begär. Branschstandarden är alltså ett hjälpmedel till att förtydliga och säkerställa processen från
programkrav till verifierat resultat. (Sveby, 2015)
Enligt Boverkets Byggreglers föreskrifter ska energianvändningen för en byggnad följas upp och redovisas 24
månader efter att byggnadens tagits i bruk. Där generella riktlinjer och rutiner för uppföljning sker för att
säkerhetsställa krävd energiprestanda. (Sveby, 2015)

2.5.1 BRUKARINDATA
INTERNA VÄRMELASTER
Interna värmelaster från personer, elapparater, belysning med mera, påverkar behovet av levererad energi i hög
grad för värme och komfortkyla. Vilket gör att strikta definitioner och gränsdragning behövs för olika delposter
av el- och energianvändning. (Levin, 2015)
Brukarindata gäller för de lokalytor som avser klassrum, grupprum, kapprum, korridor där människor normalt
vistas. WC, RWC, förråd samt teknikrum där människor normalt inte vistas beräknas inte internvärme från
personer eller utrustning. (Levin, 2015)
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Post

Skolor,
exklusive storkök

Verksamhetstid

h/veckan

50

Innetemperatur

Min

21

Personer

W/person

80

Verksamhetsel totalt

Varav tillgodogjord värme
då värmebehov finns

70

Vädringspåslag

[kWh/m2,år]

4,0 (adderas till beräknad
energiprestanda)

Tabell 7: Brukarindata för skolverksamheter enligt Sveby.

PERSONTÄTHET
Den persontäthet som anges: 0,067 personer/m2Atemp som på ett ungefär motsvarar det 15 m2/person. Enligt
FEBY12, se avsnitt 3.2.1.9, motsvarar persontäthet 12 m2/person. (Levin, 2015)
Vid uppskattning av medeleffekt för personer som vistas i byggnaden beaktas skillnader i kroppsyta i respektive
rum. Utan motivering anges att enbart 70 % av värmen får tillgodogöras som värmetillskott till byggnationen.
(Levin, 2015)
LUFTFLÖDEN
Inom Sveby är det hygieniska luftflödets storlek baserat på personbelastning, verksamhet, fukttillskott,
materialemissioner samt emissioner från mark och vatten efter kapitel 6 i Boverkets byggregler. (Levin, 2015)
0,35 𝑙 ⁄𝑠𝑚2 + 7 𝑙 ⁄𝑠
I byggnader med variabla luftflöden är det viktigt att hygieniska delen av luftflödet specificeras. På grund av att
den del av luftflödet som är för värmning/komfortkylning inte får inkluderas. (Levin, 2015)
DEFAULT INSTÄLLNINGAR
Det är viktigt att ha i åtanke vilka default inställningar man ska vara extra uppmärksam över (Levin, 2015):









Rumstemperaturer vinter- och sommartid
Ventilationsluftflöden avseende luftmängder och drifttider
Fönstervädring, dörr- och portöppning
Solavskärmning med manuell styrning
Verksamhetsrelaterad el, processel och processkyla
Fastighetsrelaterad energi
Internvärme från personer, antal och närvarotid
Tappvarmvattenanvändning exklusive VVC-förluster

VENTILATION
Drifttiden för ventilation i skolor är 10 timmer per dag och 5 dagar per vecka. Skolanläggningars ventilation brukar
vara i drift 44 veckor per år. (Levin, 2015)
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TILLÄGG FÖR VÄDRING OCH ÖPPNING AV DÖRRAR OCH FÖNSTER
Till följd av fönstervädring samt öppning av dörrar förekommer värmeförluster i undervisningslokaler. I de flesta
simuleringsprogram kan man ange ett schema för fönsteröppning. I Sveby rekommenderas det att beräkna med
ett tillägg på 4 kWh/m2Atemp som ett säkerhetspåslag på det beräknande resultatet. (Levin, 2015)
KOLDIOXID
Enligt arbetsmiljöverket ska en koldioxidhalt under 1000 ppm eftersträvas i skolor. Vid normal takhöjd motsvarar
detta 0,35 l/sm2 + 7 l/s, person enligt BBR. (Levin, 2015)
SOLAVSKÄRMNING
Effekten på g-värdet, den rörliga delen av solskärmning varierar beroende på vilken typ av solskydd och vilket
glas som används. Det standardiserade g-värdet ligger på 0,65 för undervisningslokaler och är ett uppskattat
medelvärde för rörlig solavskärmning. (Levin, 2015)
FASTIGHETSENERGI OCH VERKSAMHETSENERGI
Verksamhetsenergi och hushållsenergi ingår inte i den specifika energianvändningen enligt Boverkets byggregler.
Det är därför viktigt att skilja dessa från fastighetsenergin. (Levin, 2015)
Fastighetsenergin avser energin som används för drift av byggnadens installationer som fläktar, pumpar, hissar
och gemensamma funktioner; den energi som används för att driva de centrala systemen i byggnaden. (Levin,
2015)
Verksamhetsenergi är den energi som används för verksamhetens lokaler som exempelvis belysning, datorer,
kopiatorer, och TV. Spis, kyl och frys samt övriga hushållsmaskiner i fikarum, pentry, kök inkluderas också.
Värmealstringen som kommer från dessa har ett värde på 5 W/m2. (Levin, 2015)
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3. METOD
I detta kapitel beskrivs översiktligt vilken forskningstrategi som använts i projektet och hur det praktiska
tillvägagångssättet sett ut för de två metoderna som valdes att användas samt vilka praktiska verktyg som har
nyttjats.

3.1 LITTERATURSTUDIE
I början av litteraturstudien sammanställdes de nationella kraven för en byggnads energianvändning. De
nationella kraven är rekommendationer och kriterier från Boverkets byggregler samt indata från Sveby och
FEBY12. Dessa krav adopterades sedan i fallstudien och som även nämndes tidigare togs denna information fram
för att besvara de två första forskningsfrågorna.
Senare under litteraturstudien söktes information om olika forskningsstrategier, olika metoder för att kunna
utföra projektet med en kvalitativ bedömning och för att kunna bedöma energianvändningen i en byggnad
genom simulering.

3.2 FALLSTUDIE
Fallstudier kan ses som en metod som undersöker ett fåtal objekt i en mängd avseenden (Denscombe, 2000).
Även Lekvall och Whalbin betecknar termen fallstudier som ”studier där intresset är riktat mot detaljerade och
ofta djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall" (Lekvall och Wahlbin, 2001). Det ger större möjlighet
att gå in på djupet och kunna upptäcka felaktigheter som inte skulle upptäckas i en mer ytlig undersökning. I den
praktiska metoden ska en byggnads energianvändning undersökas i ett simuleringsprogram och i en sådan studie
kommer det därför krävas en djupare insikt i det valda objektet.
Det finns ett flertal skäl till att använda en fallstudie som metod, men en viktig anledning är att det ökar chansen
till att undgå felaktiga slutsatser samt få en mer nyanserad bild av problemet (Merriam, 1994). Det viktigaste
med denna form av fallstudie är att den kan användas som ett beslutsunderlag och lämpar sig därför bäst som
forskningsstrategi i en fallstudie.
Denna metod användes därför för att kunna svara på de två sista forskningsfrågorna 2 och 3, som ställdes i början
av projektet.

3.2.1 ENERGIBERÄKNINGSPROGRAM
I projektet användes två energiberäkningsprogram, IDA ICE och PHPP verktyget. IDA ICE är ett
simuleringsprogram som användes i fallstudien för att beräkna energianvändningen för en byggnad. Innan
projektet hade påbörjats, hade Sweco beräknat energianvändningen på den aktuella byggnaden genom PHPP
verktyget. Resultatet från PHPP användas därför i projektet som ett referensvärde för att kunna jämföra och
stärka simuleringsresultatet i programmet IDA ICE.

14

3.2.1.1 IDA ICE
IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE, är ett nyligen utvecklat verktyg för simulering av termisk komfort,
luftkvalitet inomhus och energiförbrukningen i byggnader. IDA ICE valdes för att det är ett väl testat program
som används av specialister inom branschen i dagsläget. Det är i första hand avsedd för HVAC9 designers men
också uppskattat av pedagoger och forskare. Programmet marknadsförs av Svensk Byggtjänst där den Svenska
versionen släpptes i maj 1998. (Björsell et al. 1999)
Dataunderlaget för energiberäkningsprogrammet IDA ICE erhölls i största del från Sweco. Värden och skrifter
innefattade bland annat utförandet av installationer, miljöklassning av Miljöbyggnad, bygghandlingsdokument
samt statiska beräkningar.

3.2.1.2 PHPP
Passiv House Planning Package, PHPP, är ett verifierat beräkningsverktyg för energieffektivitet. Verktyget
användes av Sweco för att beräkna energianvändningen för Vegaskolan. (Passive House Institute, 2015)

9

Heating, ventilation, and air conditioning
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4. FALLSTUDIE
Under detta kapitel genomförs en översiktligt beskrivning av den valda byggnadens uppbyggnad, samt
byggnadens miljöcertifiering och den allmänna definitionen för passivhus.
VAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT
För att genomföra studien om energianvändning inom Sverige valdes Vegaskolan som projektets
undersökningsobjekt. Objektet valdes dels för att den ansvarige för projektet var delaktig i produktionsskedet av
byggnaden och kunde nyttja sin kännedom om skolan, och dels för att det idag krävs att en byggnad har en hög
energiprestanda och att energin ska vara förnyelsebar i hög grad, likt Vegaskolan.
För att erhålla ett helhetsperspektiv över påverkan av energislag inom Sverige valdes byggnaden att undersökas
i tre olika städer med olika klimatförhållanden:
1.
2.
3.

Kiruna
Umeå
Göteborg

VEGASKOLAN
Skolan, som fallstudien baseras på, är det nordligaste passivhus som är certifierat enligt de internationella
passivhuskriterierna och enligt Miljöbyggnad uppnår skolan till certifieringssystemet miljöbyggnad Guld.
Värmebehovet för skolan är 87 % lägre än den nuvarande byggnormen och skolans totala energibehov är 80 %
lägre än vad den nuvarande byggnormen godkänner. Energikrav för ett internationellt certifierat passivhus är att
värmeenergin plus kylenergin inte får vara större än 15 kWh/m2,år.

Bild 2: Illustration av Vegaskolan.
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Ett passivhus är en välisolerad byggnad som inte kräver något aktivt uppvärmningssystem utan värms upp av
”passiv” energi, som personvärme, solinstrålning och apparater. För att en byggnad ska kunna klassas som ett
passivhus ska byggnaden vara av hög komfort, god kvalité och energibehovet ska vara minimalt för att kunna
bidra till minskningen av koldioxidutsläppen. (Turkusic, 2007)
De kravspecifikationer som passivhus har inkluderar funktionskrav på låga värmeförluster. Oavsett energislag
kommer byggnadens förmåga att klara mycket låga energinivåer. För att främja energislag med en minimal
användning av primärenergi och miljöpåverkan finns ett krav på årsenergi. Samt genom de byggtekniska krav
och rekommendationer kan byggnadens miljö- och hälsomässiga egenskaper säkras. (Turkusic, 2007)
Energianvändningen minimeras också i skolan genom en koldioxid-styrd ventilationsanläggning som har en 95 %
värmeåtervinning och en dagsljusstyrd LED belysning.10
Innan byggnaden upprättades lades en stor vikt ner på att hålla byggnaden som en giftfri miljö, där materialet
också skulle vara ekologiskt samt återvinningsbart. Skolan hade tidigare SBS.11 Detta inspirerade aktörer som
beställare, skolverksamhet, byggentreprenörer och arkitekter till att få en frisk och giftfri skolmiljö. Materialet
som användes för att uppföra byggnaden skulle också minimera risken att få fukt- och mögelskador.12
Swecos framtids- och miljötänk om Vegaskolan:13





Minska energianvändning och öka andelen förnyelsebar energi
Främja konsumtion av miljömärkta, rättvisa produkter
Tillämpa krav för hållbart byggande
Ta vårt ansvar för fred, rättvisa, jämlikhet, hållbar utveckling och klimatskydd genom att:
Begränsa klimatförändringen.
Arbeta med klimatperspektivet inom energi och upphandling
Höja medvetenheten om orsakerna och konsekvenserna av klimatförändringen
Minska inverkan på den globala miljön och främja principen om miljörättvisa.
Samarbeta med andra aktörer (i området hållbarhet)

BYGGSTOMME
Byggnadens grund består av betongplatta på mark, byggstommen består av stålpelare och betonghåldäck för att
dels minimera kostnader.14
Den största volymandelen av byggnadens material består av trä och träbaserat isoleringsmaterial som finns i
huskroppen och dess innerväggar. För att få en starkare och varaktig täthet i byggnaden används en OSB-skiva
med tejpade skarvar för att få en tät och beständigt klimatskal. En ytterligare förstärkt täthet utgörs av tjockleken
på ytterväggarna med cellulosa som isoleringsmaterial.15

10

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.

11

Sick building syndrome

12

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.

13

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.

14

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.

15

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.
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AREA
Byggnadskroppen består av två våningar med en uppvärmningsarea,𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 på 4 259,4 m2. Undervisningslokaler
finns på båda planen. Arbetskontor, matsal och personalkök finns på övre plan, medan biblioteket hittas på första
våning som är gemensamt för skolan och allmänheten. 16
YTTERVÄGG

Bild 3: Detalj på Vegaskolans yttervägg.17

INNERVÄGG

Bild 4: Detalj på Vegaskolans innervägg.18

FÖNSTER
Visionen var att den större mängden av fönster skulle väljas att placeras på den södra fasaden för att kunna
tillgodoräkna solenergin och en mindre mängd av fönster mot norr. Men av hänsyn till dagsljusinsläppet kunde
inte visionen fullföljas helt eftersom att optimering av dagsljusinsläpp måste gå före. 19Ur BBR ”Byggnader ska
utformas så att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå, utan att skaderisker och olägenheter för
människors hälsa uppstår”.
16

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.

17

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.

18

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.

19

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.
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UPPVÄRMNINGSSYSTEM
Vegaskolan är ansluten till E.ONs fjärrvärmenät, där dess värmeverk till största del anväder sig av biobränsle för
att producera energi.20
Fjärrvärme definieras ofta som den enskilt största miljöförbättraren i de svenska städerna eftersom att
fjärrvärme ersätter ett flertal skorstenar med en central fjärrvärmeanläggning. Fjärrvärme baseras i huvudsak på
resurser som annars skulle ha gått till spillo. Exempelvis på överskottsvärme från industrin, restprodukter från
skogs – och sågverksindustrin, hushålls – och verksamhetsavfall.21
Varje år redovisar E.ON den miljöbelastning som fjärrvärme producerat och levererat. Fjärrvärmens
miljöbelastning framförs för varje stad ur tre kategorier – ”hur effektivt energin använts, hur mycket koldioxid
som släppts ut under hela produktionskedjan samt hur stor andel fossila bränslen som använts i varje
fjärrvärmenät.” (Sjöström, 2015)
VENTILATIONSSYSTEM
I simuleringen definierades luftflöden i varje rum av Swecos värden som motsvarar verkligheten. Således
behövdes inte schablonvärden tillhandahållas för luftflöden.
KYLNINGSSYSTEM
Vegaskolan har en genomtänkt passivhuskonstruktion med ett aktivt solskyddssystem som är placerad utanför
fönstren och ett aktivt bländskyddssystem som är placerad innanför fönstren. Således har och behöver skolan
inget kylsystem. 22

20

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.

21

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.

22

Sweco; Konsultföretag: Örnsköldsvik. 2015.
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5. BERÄKNING
I detta avsnitt redovisas beräkningen för fallstudien och vilka parametrar och defult inställningar som påverkar
resultatet i simuleringsprogrammet.

5.1 SIMULERINGSBERÄKNING
5.1.1 INDATAPARAMETRAR
5.1.1.1 BEDÖMNINGSGRUNDER
Stödet för dessa beräkningar har skett enligt Boverkets byggregler, kriterier från FEBY12 och brukarindata från
Sveby. I både FEBY12 och Sveby finns det restriktioner om olika krav och konstanter samt
handberäkningsmetoder där värdet skiljer sig efter respektive rum. Även en del av default värdena i verktyget
IDA ICE användes i simuleringsberäkningen.

5.1.1.2 MODELLINDATA
I programmet hanteras och definieras de olika energiposterna utifrån byggreglerna. Uppvärmning, varmvatten,
köldbryggor, värmegenomgångskoefficient, komfortkyla, verksamhetsel, innertemperatur, rörförluster,
verkningsgrad, proceskyla, interna värmelaster, variabelflöde och fönstervädring är energiposter som bland
annat ska införas i programberäkningen. Resultatet kommer också påverkas av valet på väderdata,
byggnadsgeometri, orientering, zonindelning, infiltration, markvärme samt skuggande av byggnaden. Till sist
definieras normalårskorrigering och i vilken spridning det ger.

5.1.1.3 INFILTRATION
Tryckkoefficienter som anger läckor i innerväggar anges för beräkningen av vinddriven infiltration. För att kunna
definiera fast infiltration ska vinddriven infiltration vara bestämd och med en enhet l/s, m2, vid 50 Pa
tryckskillnad.23

5.1.1.4 VÄDERDATA
Det finns flera olika väderdataformat tillgängliga att nyttja i IDA ICE. IWEC 24 är initierat av ASHRAE 25 och
innehåller mer än 50 väderfiler för svenska orter. Väderfilerna har genererats ur Integrated Surface Hourly upp
till 18 år. Solstrålning har definierats utifrån realistiska avbildningar baserade på sol – jord geometri,
molntäckningsgrad, temperatur, fuktighet och vind. De klimatfiler som använts i projektet representerar Kiruna,
Umeå och Göteborg. Dessa klimatfiler karaktäriseras som normalår.

5.1.1.5 SOLINSTRÅLNING
Vid simuleringen beräknas ett värde för glaspartiernas solskydd inverkan för energi samt ett värde för de
närliggande objekten som skymmer byggnaden från solen. Vid simuleringen aktiveras detta automatiskt.

23

Shadram, Farshid; doktorand, Luleå tekniska universitet. 2016.

24

International Weather for Energy Calculations

25

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
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5.1.1.6 INDATA
Indata

Värde [enhet]

Referens

Värmetillskott för elektrisk
utrustning

70 %

Avsnitt 2.4.1

Värmetillskott för personer

70 %

Avsnitt 2.4.1

Värmetillskott för belysning

70 %

Avsnitt 2.4.1

Verksamhetstid

50 h/v

Avsnitt 2.4.1
Avsnitt 2.5.1

Personnärvaro

50 %

Avsnitt 2.4.1

Personvärme

80 W/person (motsvarar 0.7 MET)

Avsnitt 2.4.1
Avsnitt 2.5.1

Elektrisk utrustning, värme

5 W/m2

Avsnitt 2.5.1

Elektrisk utrustning, drifttid

10/5/44

Avsnitt 2.5.1

Lokaltyper som inte beräknas med
interna belastningar (personer,
belysning, elektrisk utrustning)

Avsnitt 2.5.1

Antal personer

12 m2/person

Avsnitt 2.4.1

Varmvatten

2 kWh/m2

Avsnitt 2.4.1

Innertemperatur minimal

21 ᵒC

Avsnitt 2.4.1

Innertemperatur maximal

26 ᵒC

Avsnitt 2.4.1

Tillägg för vädring och öppning av
dörrar och portar

4 kWh/m2,år

Avsnitt 2.5.1

Luftläckning

0.3

Avsnitt 2.4.1

Köldbryggor

Enligt Sweco

Luftflöden

Enligt Sweco

Fönster

Enligt Sweco

Dörrar

Enligt Sweco

Koldioxidutsläpp

1000 ppm

Avsnitt 2.5.1

Tabell 8: Brukardata som användes i simuleringsprogrammet, IDA ICE.

5.1.1.7 RESULTAT KÖPT ENERGI
I simuleringsprogrammet genererars en sammanställning av projekt – och modellinformation, byggnadstyp och
placering, areor, temperaturer, uppvärmningssystem, ventilation, samt beräkningsresultat, se bilaga 1.
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5.2 BERÄKNING FÖR ICKE FÖRNYBAR ENERGI OCH KOLDIOXIDUTSLÄPP
5.2.1 PARAMETRAR
De miljövärden för fjärrvärme som använts i detta avsnitt är framtagen från Svensk Fjärrvärmes hemsida. Där
beskrivs det hur branschen för fjärrvärme beräknar miljövärden för resursanvändning och klimatpåverkan i varje
fjärrvärmenät. Från Svensk Fjärrvärmes hemsida finns de lokala miljövärdena för fjärrvärmen från 2014
sammanställt i ett Excel – dokument och detta har tagits del utav i fallstudien. (Sjöström, 2015) Med detta kan
även allmänheten se fjärrvärmens miljöpåverkan lokalt. Samtliga värden på primärenergifaktorn, emission av
växthusgaser vid både förbränning och transport och produktion av bränslen finns nedan i tabell 9, för respektive
stad.
Resurseffektiviteten i Excel – dokumentet berättar hur effektivt energin nyttjas och detta mäts av den
primärenergi som förbrukas, i förhållande till den köpta energin; primärenergifaktorn (Sjöström, 2015). Svensk
fjärrvärme refererar de givna primärenergifaktorerna från Miljöfaktaboken.
De utsläpp av koldioxidekvivalenter, det vill säga utsläpp av koldioxid, metan och lustgas, i förhållande till den
energi som levereras till kunden representerar klimatpåverkan. På hemsidan för Svensk fjärrvärme refereras
detta enligt Naturvårdverkets data. Klimatpåverkan som fjärrvärmen bidrar till är både vid energiomvandlingen
i kraft – eller fjärrvärmeverket och när bränslet produceras och transporteras. (Sjöström, 2015)
Primärenergifaktor

Emission av växthusgaser –
förbränning

Emission av växthusgaser –
transport och produktion
av bränslen

Kiruna Värme

0,26

116

5

Umeå Värme

0,23

52

5

Göteborg Värme

0,20

50

6

El

2,36
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Tabell 9: Primärenergifaktor för fjärrvärme och el, samt emission av växthusgaser i respektive stad.

För att kunna ta reda på andelen icke förnybar energi måste andelen fossila bränslen först beräknas fram. Hur
stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät mäts i andel kol, fossil olja och naturgas i
förhållande till den energi som har levererats till produktionen av fjärrvärme. Även elen som framställts fossilt
och som används i fjärrvärmeproduktionen tas med i beräkningen. (Sjöström, 2015)
𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘ä𝑙𝑙𝑎𝑛 ∙ 𝑘𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑁𝑅𝑃𝐸 = 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑠 𝑁𝑅𝑃𝐸

[1]

För att se fördelningen av tillförd energi till värmeproduktionen för respektive stad se bilaga 2, och för
emissionsfaktorer se bilaga 3. De tillförda energislagen som består av en viss andel fossilt adderas. Värdet på
konverteringsfaktorn till NRPE har tagits fram från handledarens beräkningar och källa. Energislaget multipliceras
med andel fossilt som sedan multipliceras med konverteringsfaktorn till NRPE för respektive energislag, se
ekvation [1]. Svaret ställs sedan upp i kolumnen ”Bidrag till energikällans NRPE”. Detta adderas och summan för
bidrag till energikällans NRPE är då uträknat.
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Enligt Naturvårdsverket har hushållsavfall ett värde på 0,31 för konverteringsfaktorn till NRPE och
verksamhetsavfall har ett värde på 0,38 (Naturvårdverket, 2012). Dock är det inte känt i miljövärdena om avfallet
kommer från hushåll eller industrier. Därför beräknas ett medelvärde med 0,31 och 0,38 för avfall.26
Tillfört energislag för

NRPE [%]

Kiruna

25,6

Umeå

17,5

Göteborg

21,1

El

53,0

Tabell 10: Andelen icke förnyelsebar energi för Kiruna, Umeå och Göteborg, samt för elanvändning.

5.2.1.1 KÖPT ENERGI
Genom att addera resultatet från simuleringen för köpt energi och tillägg för vädring och öppning av dörrar och
portar beräknas den totala energianvändningen för byggnaden nedan i ekvation [2] för de tre olika städerna,
enligt Boverket.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑛 + 𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑙𝑛 + 𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 ) ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ å𝑟50

[2]

Där:
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = se avsnitt 4.1.2
n = staden
år50 = 50

5.2.1.2 ICKE FÖRNYBAR OPERATIV ENERGI
Andelen av icke förnybar operativ energi utav fjärrvärme i respektive stad under 50 år beräknas nedan med
ekvation [3].
𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒+𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑛 ∙ 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑛 ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ å𝑟50 ∙ 𝑁𝑅𝑃𝐸𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑛

[3]

Där:
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = se avsnitt 4.1.2
n = staden
år50 = 50

Andelen av icke förnybar operativ energi utav el i respektive stad beräknas med ekvation [4].
𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑙𝑛 ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ å𝑟50 ∙ 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑒𝑙 ∙ 𝑁𝑅𝑃𝐸𝑒𝑙

[4]

Där:
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = se avsnitt 4.1.2
n = staden
år50 = 50
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Shadram, Farshid; doktorand, Luleå tekniska universitet. 2016.
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5.2.1.3 KOLDIOXIDUTSLÄPP
För att ta reda på utsläpp av koldioxidgaser för byggnaden i respektive stad under 50 år används ekvation [5] och
ekvation [6].
Ekvation [5] beräknar de koldioxidutsläpp som sker från fjärrvärmen.
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ å𝑟50 ∙ 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑣 𝑣ä𝑥𝑡ℎ𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟𝑛 ∙ 𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒+𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑛

[5]

Där:
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = se avsnitt 4.1.2
n = staden
år50 = 50

Ekvation [6] beräknar de koldioxidutsläpp som sker från elanvändningen.
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 ∙ å𝑟50 ∙ 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑣 𝑣ä𝑥𝑡ℎ𝑢𝑠𝑔𝑎𝑠𝑒𝑟𝑛 ∙ 𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒𝑙𝑛

[6]

Där:
𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = se avsnitt 4.1.2
n = staden
år50 = 50
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6. RESULTAT
I detta kapitel redovisas resultatet från fallstudiens simulering samt de resultat som tidigare beräknats av de
konsulter som var verksam under Vegaskolans projektering.
Genom simuleringsprogrammet som användes i projektet, uppskattades den köpta energin i Umeå, där skolan
idag är belägen, bli 16,4 kWh/m2, år. Med tillägg för vädring och öppning av dörrar och portar blev den köpta
energin för skolan 20,4 kWh/m2. Resultatet för den köpta energin från PHPP verktyget var beräknat till 15
kWh/m2. Det vill säga projektets resultat fick ett lite högre värde än det Sweco beräknat fram. Eftersom att
skillnaden inte är större än 5,4 kWh/m2 betraktas simuleringsresultatet som realistiskt och används för vidare
uträkningar i projektet för att kunna påvisa projektets syfte.

Bild 5: Byggnadens årliga energianvänding beräknat i verktyget PHPP.
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TABELLFORMAT
Tabell 11 redovisar hur mycket värme det krävs för att värma upp byggnaden i form av fjärrvärme och el i
respektive stad. Simuleringsresultatet är beräknat på ett år för köpt energi.
Stad/ Värme [kWh]

Fjärrvärme

Elanvändning

Kiruna

26,6

3,1

Umeå

16,4

3,4

Göteborg

8,2

3,5

Tabell 11: Den årliga köpta energi.

Tabell 12 och tabell 13 redovisar en sammanställning för andelen av icke förnybar energi och koldioxidutsläpp i
respektive stad. I resultatet nedan har olika primärenergifaktorer per energislag tagits i beaktning.
Stad/ Andelen av icke förnybar
operativ energi [GWh]

Fjärrvärme

Elanvändning

Kiruna

4,3

8,3

Umeå

1,8

9,1

Göteborg

1,1

9,3

Tabell 12: Byggnadens andel av icke förnybar operativ energi i form av fjärrvärme och el under 50 år.

Stad/ Utsläpp av koldioxid [𝐭𝐨𝐧 𝐂𝐎𝟐 ]

Fjärrvärme

Elanvändning

Kiruna

788,5

13,2

Umeå

247,6

14,5

Göteborg

145,5

14,9

Tabell 13: Utsläpp av koldioxid från fjärrvärme och elanvändning under 50 år.

Tabell 14 redovisar energianvändningen enligt Boverket, den totala andelen icke förnybar operativ energi med
beaktning av primärenergifaktor per energislag och de totala koldioxidutsläppen i respektive stad under 50 år av
byggnadens livslängd.
Stad/Enhet

Boverket (GWh)

Icke förnybar operativ
energi (GWh)

CO2 (Kton)

Kiruna

7,2

1,2

0,8

Umeå

5,1

1,1

0,3

Göteborg

3,3

1,0

0,2

Tabell 14: Byggnadens energianvändning, andel icke förnybar operativ energi och koldioxidutsläpp under 50 år.
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DIAGRAMFORMAT
I de tre sista kolumnerna i diagram 1 redovisas resultatet av den totala energianvändningen för byggnaden enligt
Boverkets byggregler. Där framförs det hur energianvändningen förhåller sig till varandra för varje stad under 50
år. Kiruna har den högsta energianvändning och Göteborg den lägsta energianvändningen.

Köpt energi (för 50 år)
Kiruna

Umeå

Göteborg
7,2

6,5

5,1

4,4
GWh

3,3

2,6
0,7
Fjärrvärme

0,7

0,7

Elanvändning

Totalt

Diagram 1: Köpt energi fördelat på fjärrvärme och elanvändning, samt den totala energianvändningen under 50 år .

I diagram 2 presenteras fördelningen av andelen fjärrvärme och elanvändning för byggnadens icke förnybara
energi i respektive stad under 50 år, samt det totala beloppet. Andelen icke förnybar operativ energi baseras på
olika primärenergifaktorer, se bilaga 9.

Icke förnybar operativ energi
(för 50 år)
Kiruna

Umeå

Göteborg
1,2

0,8

0,9

1,1

0,9

1

GWh
0,4
0,2

0,1

Fjärrvärme

Elanvändning

Totalt

Diagram 2: Andelen icke förnybar operativ energi för fjärrvärme och elanvändning, samt den totala icke förnybara operativa energin under
50 år.
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I diagram 3 i de röda kolumnerna redovisas de koldioxidutsläpp som sker från byggnaden i respektive stad under
50 år. I de grå kolumnerna visas det totala beloppet av den icke förnybara energin för byggnaden i varje stad
under 50 år.

Icke förnybar operativ energi och
koldioxidutsläpp (för 50 år)
Icke förnybar (GWh)
1,2

1,1

CO2(Kton)

1

0,8

0,3

Kiruna

Umeå

0,2

Göteborg

Diagram 3: Byggnadens andel av icke förnybar operativ energi och halten koldioxidutsläpp under 50 år.
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7. ANALYS
I detta kapitel analyseras projektets resultat från varje stad ur ett energiperspektiv. Förhållandet mellan varje
stads energianvändning, användning av icke förnybar energi och de relaterade koldioxidutsläppen kommer att
jämföras och analyseras efter projektets teori.
I resultatet för den köpta energin konstateras det att det är en tydlig fördelning på fjärrvärme och elanvändning
för uppvärmningen av byggnaden i respektive stad. Mängden fjärrvärme är tio gånger större än mängden
elanvändning i Kiruna, sex gånger större i Umeå och fyra gånger större i Göteborg under 50 år.
Som påvisas i kapitel 6 är den totala andelen av icke förnybar energi ungefär densamma i Kiruna, Umeå och i
Göteborg. Kiruna har ett totalvärde på 1,2 GWh, Umeå ett totalvärde på 1 GWh och i Göteborg ett totalvärde på
1 GWh. Mängden energi mellan energislagen skiljer sig dock mycket mer. Detta på grund av att resultatet baseras
på primärenergifaktorn för de energislag som används i respektive fjärrvärmenät. Trots att mängden köpt energi
i form av fjärrvärme är större än elanvändningen, krävs det mycket större andel icke förnybar energi för
användning av el. Anledningen till detta är att energiresursen el, som nämnt under avsnitt 5.2.1 och som har
beräknats med i kapitel 5, har en primärenergifaktor på 2,36 som är ett betydligt högre värde i jämförelse med
fjärrvärmens primärenergifaktorer.
I diagram 3 ställs den totala andelen icke förnybar energi för byggnaden till dess relaterade koldioxidutsläpp.
Utsläpp av koldioxid i allmänhet sker i störst del från användning av icke förnybar energi, som i det här fallet är
en del av produktionen av fjärrvärme. Enligt diagram 3 sker det högre halter av koldioxidutsläpp i Kiruna än i
jämförelse med Umeå och Göteborg. I förhållande till andelen icke förnybar energi sker det mindre
koldioxidutsläpp i Umeå och Göteborg än i Kiruna, trots att andelen icke förnybar energi ligger på ungefär samma
nivå.
Orsaken till detta är att en betydande del av den köpta energin som alstras vid Kirunas fjärrvärmeverk kommer
från förbränning av farligt hushålls – och industriavfall. Energikällan i Kiruna består av 49 % avfall där
fjärrvärmenätet har en emissionsfaktor på 97 g CO2ekv/kWh för koldioxidekvivalent energiomvandling, samt ett
värde på 4 g CO2ekv/kWh koldioxidekvivalent för produktion och transport av bränslet, se bilaga 2 och 3.
I jämförelse med fjärrvärmenätet i Göteborg använder de en mindre andel farligt hushålls – och industriavfall av
energikällan, se bilaga 2. Göteborgs värmeverk använder sig till exempel inte utav energiresursen torv som har
en av de största emissionsfaktorerna. Torv är däremot en andel av energikällan i de två andra städerna, Kiruna
och Umeå, se bilaga 2.
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8. DISKUSSION
I detta kapitel diskuteras projektets resultat ur den nuvarande synvinkeln på effektivt byggande och ur den
nytänkta synvinkeln som beskrivs i teori kapitlet. Förslag på vidare studier presenteras därtill i slutet av kapitlet.
Effektivisering grundar till att nyttja så mycket som möjligt av en mindre insats. I det här sammanhanget handlar
effektivisering om att värma upp byggnader med mindre förbrukning av våra begränsade energiresurser och
minimera utsläppen av skadliga växthusgaser. De gemensamma globala riktlinjerna för beräkning av byggnaders
energiprestanda har ett krav på att den icke förnybara primärenergiaspekten ska beaktas. Beräkningen av en
byggnads primärenergianvändning är en viktig del i energidirektivet och såklart nödvändigt för att direktivets
syften och mål ska uppnås. Enligt de svenska nationella energikraven speglar energiprestandan den köpta
energin. Den uppvärmning och kylning som krävs för att bibehålla de temperaturförhållanden som byggnaden
är avsedd för, samt anläggningens behov av varmvatten när byggnaden är i bruk.
Energieffektiviteten i dagsläget kan synas som ett enkelt mått. En byggnad som kräver en mindre mängd köpt
energi är mer energieffektivt om referensen är en given energianvändning av ett visst energislag. En elvärmd
byggnad som använder mindre elenergi än en annan elvärmd byggnad är mer energieffektivt. Dock är resultatet
inte lika självklart om energianvändning med biobränsle jämförs med en annan byggnads energianvändning som
är baserat på fjärrvärme eller elanvändning. En elvärmd byggnad och en byggnad som använder fjärrvärme kan
båda definieras som passivhus. Däremot ligger deras icke förnybara primärenergi och CO2 – utsläpp inte på
samma nivå utan dessa kan skilja sig i stora mängder. Energieffektiviteten bör därför definieras utifrån andra
aspekter som dess klimatpåverkan, de globala energiresurserna och den ekonomiska bekostnaden.
Till exempel ger de nuvarande byggreglerna en fördel till de byggnader med uppvärmning från en värmepump
som använder en tredjedel elektricitet och två tredjedelar bergvärme ur marken. Trots att markenergin är av
förnybar energi, kan det ske en kontraproduktiv inverkan på andelen icke förnybar primärenergianvändning och
CO2 – utsläpp jämfört med de byggnader som enbart använder fjärrvärme som energikälla. Detta beror främst
på den högre andelen av icke förnybar primärenergi av elproduktionen jämfört med fjärrvärme. En värmepump
kan vara ett effektivt sätt att generera värme men valet av energislag ska ske på lika villkor och med hänsyn till
dess miljöpåverkan. Efter de regler som finns idag kan byggnader med en värmepump ha en större
resursförbrukning, ett större koldioxidutsläpp och högre nivåer av använd energi, jämfört med byggnader som
har fjärrvärme som uppvärmningssystem.
Genom att kolla på hela livscykeln för byggnaders energiåtgång, inklusive förlusterna vid utvinning, förädling,
omvandling och distribution kan beaktning på primärenergifaktor per energislag därför vara ett bättre sätt att
beskriva den faktiska resursförbrukningen och miljöbelastningen som ett energislag tillför. Detta skapar klarhet
kring energiresurser och dess miljöbelastning. Idag har Sverige ett och samma värde på primärenergifaktorn,
oavsett energislag. I de svenska nationella energikraven anses det att i samband med införandet av reglerna om
högsta tillåtna energianvändning för bostäder och lokaler, beaktas primärenergiaspekten genom att ställa olika
krav på energihushållning för elvärmda respektive icke elvärmda byggnader.

30

Sveriges föreskrifter i energiprestandadirektivet kan följaktligen försvåra mätningen av det totala energibehovet
för en byggnad med ett visst energislag. Det kan bidra till en konkurrenssneddrivande jämförelse mellan olika
energislag. Byggnader som värms med fjärrvärme kan således komma att ha en relativt hög
energiprestandaindikator med avseende på köpt energi, men ett mycket lägre värde för andelen icke förnybar
operativ energi. Resultatet i projektet påvisar alltså att olika energiresurser har en betydande inverkan på både
energianvändning och utsläpp av växthusgaser i samband med optimering av byggnaders energiprestanda.
Andelen icke förnybar energi är ungefär densamma i de tre värmeverken, oberoende av den totala
energianvändningen. El har en relativt låg energiprestandaindikator med avseende på köpt energi, se diagram 1,
och som kan avläsas i tabell 9 har el en högre indikator för icke förnybar primärenergianvändning.
Syftet med energiprestandadirektivet är att förbättra byggnaders energiprestanda. Detta måste också
genomföras korrekt där det tydligt framgår var den köpta energin kommer ifrån. Hela energikedjan ska beaktas
från primärenergiutvinning, via förädling och omvandling till distribution. Det uttryckliga kravet på information
om en byggnads primärenergianvändning förekommer således inte av en tillfällighet utan är en viktig del av den
information som bör fastställas vad gäller byggnaders energiprestanda för att uppfylla direktivets syften. Detta
möjliggör påverkan på den globala energimarknaden som ökar försörjningstryggheten och bidrar till att uppnå
utveckling av energi från förnybara energikällor.
VIDARE STUDIER
1.

För framtida forskning är det intressant att ta fram vilka uppvärmningssystem det går att välja bland och
analysera systemets resursförbrukning och få en klargörelse hur stor påverkan varje uppvärmningssystem
har på miljön.

2. När en byggnads livscykel studeras behövs också den inbyggda energin tas i beaktning. Studier visar att den
inbyggda energin kan stå mellan 40 – 60 % av den totala energianvändningen (Thormark, 2007).

31

9. SLUTSATS
I detta kapitel presenteras en sammanfattning på de svar som togs fram utav projektets frågeställningar samt
slutsatsen om pimärenergiaspekten som erhållits utifrån examensarbetets resultat, diskussion och analys.
Svaret på den första frågeställningen är att Boverket ansvarar idag för de svenska föreskrifterna om byggnaders
energiprestanda i Sverige. Enligt dessa regler definieras prestandan som byggnadens årliga energianvändning
fördelad på uppvärmd bostadsyta Atemp, dvs kWh/m2 och år. Med andra ord ska en byggnads specifika
energianvändning, installerad eleffekt för uppvärmning och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för de
byggnadsdelar som omsluter byggnaden högst uppgå till de värden som anges i Boverket. Kraven för
energianvändning skiljer sig om det är en bostad eller en lokal som är elvärmd eller icke elvärmd.
Eftersom Boverket har satt striktare regler på en byggnads energianvändning för en elvärmd byggnad tar
Boverkets byggregler indirekt hänsyn till primärenergiaspekterna i jämförelse med icke elvärmda byggnader
(frågeställning 2). De striktare kraven innebär att det svenska systemet tar hänsyn till den högre graden av
effektivitet. För att uppnå och följa energiprestandadirektivet ska en byggnads energiprestanda beräknas ur en
primärenergiaspekt. Boverket betraktar att övertalig omräkning som förändrar uppskattningen av skilda
energislag inte är fordrad och primärenergifaktorn för varje energislag sätts därför till 1. Enligt regeringen tar
Boverket primärenergiaspekten i beaktning. Detta redovisas i enlighet med det krav om numerisk indikator för
primärenergi som ställs i energiprestandadirektivet.
För att erhålla en förståelse för miljöpåverkan av olika energislag som el, fjärrvärme och andra energikällor, bör
man ta hänsyn till användningen av primära energiresurser (frågeställning 3). Det vill säga beakta hela livscykeln
för en byggnads energiåtgång vid utvinning, förädling, omvandling och distribution per energislag, inklusive
förlusterna. Examensarbete visar att den köpta energin omfattar bara en del av den totala energianvändningen.
Primärenergin är den totala energimängden som går åt för att producera energi, från utvinning av själva
energiråvaran till levererans och användning. På så sätt kan primärenergifaktorn per energislag vara ett bättre
sätt att beskriva den faktiska resursförbrukningen och miljöbelastningen som ett energislag tillför.
Undersökningen visar också att andelen icke förnybar primärenergi är på ungefär samma nivå, oberoende var
byggnaden är placerad i Sverige.
Det finns förslag att de nya svenska byggreglerna skall deklarera en byggnads energiprestanda utifrån använd
primärenergi. Detta skall senare utgöra grunden för den 20 procentiga besparingen av energi som ska uppnås till
2020. Om en byggnads energianvändning är baserad på ”primärenergifaktor per energibärare” eller fortsätter
att baseras på ”primärenergifaktor 1” kommer att ha en stor betydelse för inverkan på miljön. Användning av
primärenergifaktorer möjliggör att olika energislags miljöbelastning kan jämföras, allt från produktion och
transport till leverans och användning.
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BILAGA 1

Simuleringsresultat för Kiruna.

Simuleringsresultat för Umeå.

Simuleringsresultat för Göteborg.

i

BILAGA 2

Tillfört energislag för
Kiruna

Andel av energikälla [%]

Konverteringsfaktor till
NRPE

Bidrag till energikällans
NRPE [%]

EO1

3

1

3

Avfall

49

0,345

15,19

RT-flis

15

0

0

Torv och torvbriketter

3

1

3

Hjälpel (inklusive el till
elpannor)

5

0,53

2,65

Spillvärme

16

0

0

Rökgaskondensering

9

0

0

Summa

100

25,555

Fördelningen av tillförd energi till värmeproduktion för Kiruna, konverteringsfaktor till NRPE och bidraget till energikällans NRPE.

Tillfört energislag för Umeå

Andel av energikälla [%]

Konverteringsfaktor till
NRPE

Bidrag till energikällans
NRPE [%]

EO1

2

1

2

Avfall

30

0,345

10,35

RT-flis

5

0

0

Sekundära bränslen

31

0

0

Pellets, briketter och
pulver

1

0

0

Torv och torvbriketter

2

1

2

Värme från vp minus el till
vp

2

0

0

El till värmepump

1

0,53

0,53

Hjälpel

5

0,53

2,65

Spillvärme

22

0

0

Summa

10127

17,53

Fördelningen av tillförd energi till värmeproduktion för Umeå, konverteringsfaktor till NRPE och bidraget till energikällans NRPE.

27

Summan av andel av energikällan överstiger 100 % eftersom att Svensk fjärrvärme inte anger andelarna med decimaler.

ii

Tillfört energislag för
Göteborg

Andel av energikälla [%]

Konverteringsfaktor till
NRPE

Bidrag till energikällans
NRPE [%]

Naturgas

9

1

9

Avfall

26

0,345

8,97

Sekundära trädbränslen

5

0

0

Pellets, briketter och
pulver

3

0

0

Värme från vp minus el till
vp

9

0

0

El till värmepump

4

0,53

2,12

Hjälpel (inklusive el till
elpannor)

2

0,53

1,06

Spillvärme

26

0

0

Rökgaskondensering

13

0

0

Köpt hetvatten från andra
fjärrvärmeföretag

4

0

0

Summa

10128

21,15

Fördelningen av tillförd energi till värmeproduktion för Göteborg, konverteringsfaktor till NRPE och bidraget till energikällans NRPE.

El

Andel av energikälla [%]

Konverteringsfaktor till
NRPE

Bidrag till energikällans
NRPE [%]

100

53

53

Fördelningen av tillförd energi till värmeproduktion för El, konverteringsfaktor till NRPE och bidraget till energikällans NRPE.
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Summan av andel av energikällan överstiger 100 % eftersom att Svensk fjärrvärme inte anger andelarna med decimaler.

iii

BILAGA 3

Resurseffektivitet,
Primärenergifaktor

Koldioxidekvivalent
energiomvandling
[g COekv/kWh]

Koldioxidekvivalent
produktion och transport
av bränslet
[g COekv/kWh]

Andel fossilt

Stenkol

1,15

357

28

1

EO1

1,11

270

21

1

EO2

1,11

280

21

1

EO3-5

1,11

280

21

1

Naturgas

1,09

207

40

1

Övrigt fossilt

1,11

280

21

1

Industriell spillvärme

0

0

0

0

Avfall

0,04

97

4

1

Avfalls- och restgas

0,15

0

10

0

Avfallsgas från stålindustrin

0

0

0

0

Primära trädbränslen

1,05

9

28

0

Sekundära trädbränslen

0,03

9

7

0

RT-flis

0,05

9

3

0

Pellets, briketter och pulver

0,11

6

13

0

Bioolja

0,04

6

4

0

Tallbeckolja

0,04

6

4

0

Övriga biobränslen

1,05

9

28

0

Torv (fjärrvärme och el)

1,01

393

40

0

Torv (övrigt)

1,01

357

40

0

Värme från värmepump
minus el till värmepump

0

0

0

0

El (Nordisk residual)

2,36

483

Köpt hetvatten

1,11

280

21

1

Annat bränsle

1,11

280

21

0

0,55

Emissionsfaktorer för växthusgaser.

iv

