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Sammanfattning

Detta är ett examensarbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 högskolepoäng.
Examensarbetet är en utredande och jämförande studie av Boverkets senaste
författningssamling BEN1. I denna studie utreds BEN1, varför det upprättades, när
det ska tillämpas och vad det medför i fråga om för- och nackdelar.
Idag utgör tjänste- och bostadssektorn en stor del av Europas slutliga
energianvändning och totala koldioxidutsläpp, något som EU-kommissionen har
som mål att minska. Minskningen skulle ske med tillämpning av Europaparlamentets
direktiv och krav gällande energideklarationer som kom år 2002. Direktivet
omarbetades under 2009-2010 vilket ledde till en granskning av det befintliga
svenska regelverket, EU-kommissionen fann detta bristfälligt och beslutade därför
om ett överträdelseförfarande. Sverige svarade på överträdelseförfarandet med den
nya författningssamlingen BEN1 som handlar om fastställande av byggnaders
energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.
I denna rapport ska läsaren få en uppfattning om och förståelse kring Boverkets
författningssamling BEN1 och varför den upprättats. Utöver det ska studien påvisa
förändringarna som sker hos en byggnads energiprestanda vid tillämpning av BEN1
samt upplysa läsaren om vilka för- och nackdelar tillämpningen av BEN1 kan ge.
Studien har utförts genom att simulera byggnadernas energianvändning, enligt
BEN1s föreskrifter och allmänna råd, i IDA Indoor Climate and Energy, ett
simuleringsverktyg.
Studien visar att en byggnads energiprestanda kommer att förändras men att vidare
studier bör göras för att en mer noggrann och allmän slutsats ska kunna erhållas. De
största förändringarna gällande energiprestandan har skett i byggnadens behov av
värme och varmvattenberedning, detta efter tillämpande av de schablonvärden
BEN1 erhåller. Resultaten som erhålls i denna studie är enligt BEN1 validerade
värden för byggnadernas energiprestanda.
Nyckelord: Specifik energianvändning, BEN1, IDA Indoor Climate and Energy
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Abstract

This report is an exploratory and comparative study of Boverkets constitution
BEN1. In this study the constitution BEN1 is examined, why the constitution was
established, when is it applicable and what advantages and disadvantages will come
with it.
Today the housing and service sector is using a major part of Europe’s final energy
use, in addition to this, these sectors also represents a major part of the total carbon
dioxide emissions. The EU-commission aims to reduce the housing and service
sectors energy use and emissions. In 2002 the European parliament established
directives and demands for buildings energy performance. These directives were
changed in 2009-2010, which led to an inspection of the already existing Swedish
constitution, this was found to be inadequate by the EU-commission. Sweden
decided to create a new constitution in order to satisfy EU’s new directives and
demands. The focus is on a normal usage of the building in a normal year in the new
constitution, BEN1.
The reader should receive an idea and understanding about BEN1 and why it was
established in this report. Beyond this, the study will show the changes that happen
to a buildings energy performance after the constitution is applied and what
advantages and disadvantages this could bring.
This study was performed by simulating the buildings energy use with the input
from BEN1 in a simulation tool, IDA Indoor Climate and Energy.
The study shows that the energy performance will change but it also shows that
further studies should be made in order to obtain a more carefully drawn and
common conclusion.
Keywords: Specific energy use, BEN1, IDA Indoor Climate and Energy
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vid beräkning av specifik
energianvändning.
Byggnadens energianvändning
Energi till uppvärmning
Energi till komfortkyla
Energi till tappvarmvatten
Byggnadens fastighetsenergi
Byggnadens energiprestanda
Värmeflöde genom en
byggnadsdel
Det totala värmeflödet genom en
byggnadsdel med arean A 𝑚.
Värmegenomgångskoefficient
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Luftens specifika värmekapacitet
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𝑚E /𝑠

Beskrivning
Bruksarea/boarea för utrymmen i nivå med eller över
omgivande marknivå. Avgränsas av omslutande väggars
insidor.
Bruksarea för utrymmen utformade för annat ändamål än
boende.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av
byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett
normalår.
Boverkets byggregler- föreskrifter och allmänna råd, BBR.
24:e upplagan.
Predicted percentage dissatisfied. Anger hur stor andel av
människorna i en grupp som förväntas vara missnöjd med
det termiska klimatet.
Predicted mean vote. Anger hur en grupp människor
genomsnittligt kan förväntas bedöma det termiska
inomhusklimatet.
Toalett.
Rullstolsanpassad toalett.
Varmvattencirkulation

VII

Begrepp
Lokal
Internlast
Normalisering
Normalt brukande

Definition
Kontor, byggnader för parti- och detaljhandel, restauranger,
lager, undervisningslokaler, laboratorium,
idrottsanläggningar, vårdlokaler samt andra lokalbyggnader.
Värme som genereras inom byggnaden från andra
värmekällor än tekniska system avsedda för uppvärmning.
Korrigering av uppmätt energi vid fastställande av
byggnadens energianvändning knuten till ett normalt
brukande för ett normalår.
Användning av en byggnad som avspeglar antingen ett
standardiserat brukande eller för lokaler den verksamhet
som byggnaden är avsedd för.
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1. Inledning

Denna rapport innefattar en studie om Boverkets senast utgivna författningssamling
BEN1 och dess tillämpbarhet. Studien är av utredande och jämförande natur där
beräkningar för byggnaders energiprestanda har utförts med hjälp av ett
simuleringsverktyg.
Studien har främst genomförts i syfte att påvisa den inverkan BEN1 har på en
byggnads energiprestanda men också för att ta reda på varför författningssamlingen
upprättades och när den ska tillämpas samt vilka för- och nackdelar som medföljer
tillämpningen.
1.1 Bakgrund

Energi är något som varken kan skapas eller förstöras, endast omvandlas.
Energi brukar beskrivas som någon form av uträttat arbete eller något som medför
en förändring, det kan beskrivas som en kraft som sätter något i rörelse.I dag kan vi
se stora skillnader i energianvändning i de olika världsdelarna, detta gäller både
användning per invånare samt per energislag. Skillnaderna i energianvändning beror
främst på förutsättningar gällande energitillgången, den ekonomiska utvecklingen,
infrastrukturen samt klimatet. I Europa använder invånarna 28 439 kWh/person, år
och andelen fossila bränslen dominerar ännu världens energiförsörjning, de utgör 81
% av den totala energiförsörjningen. (Energimyndigheten, 2015). Energi
distribueras med hjälp av energisystem. Ett energisystem består av energikällorna,
energiproduktionen, omvandlingen och den slutliga användningen. Det totala
energisystemet påverkas av vilken energiform som används, hur denna används samt
mängden som används (Energimyndigheten, 2015). Denna studie har riktats mot
den slutliga energianvändningen i byggnadssektorn.
År 2002 fastställdes Europaparlamentets direktiv och krav gällande
energideklarationer av byggnader. Målet med dessa krav är att minska
energianvändningen samt begränsa koldioxidutsläppen från tjänste- och
bostadssektorn. Dessa sektorer utgör idag 40% av Europas slutliga energianvändning
(Boverket, 2010). Utöver de 40% av den totala energianvändningen som tjänsteoch byggnadssektorn använder så står dessa sektorer för ca 36% av det totala
koldioxidutsläppet, vilket i sin tur innebär att sektorerna inte enbart bör
energieffektiviseras utan även beaktas och förbättras ur miljösynpunkt (Zhao &
Magoules, 2012). Under 2009-2010 arbetades det ovan nämnda direktivet om vilket
i sin tur till en granskning av det redan befintliga svenska regelverket, vilket man
fann bristfälligt (Boverket, 2010). Bristerna fanns i hur Sverige valt att hantera de
krav direktivet har på en metod för fastställande av byggnadens energiprestanda vid
normalt brukande. EU-kommissionen ansåg att Sverige inte kunde uppfylla artikel 3
och bilaga I i energiprestandadirektivet (Boverket, 2016). Artikel 3 i
Europaparlamentets och rådets direktiv om byggnaders energiprestanda handlar om
antagande av metodiker där EUs medlemsstater ska tillämpa sådana för beräkning av
byggnaders energiprestanda enligt den allmänna ramen. Bilaga I innefattar den
allmänna ramen artikel 3 tar upp. Den allmänna ramen är en ram för beräkning av
byggnaders energiprestanda som tar upp:
1

o De faktorer som beräkningsmetodikerna för en byggnads energiprestanda
ska integrera.
o Positiv påverkan av följande aspekter som skall tas med i beräkningen i
tillämpliga fall§ Aktiva solvärmesystem och/eller andra system som baseras
på förnybara källor
§ El från kombinerad värme- och elproduktion
§ Fjärr-/närvärmesystem och fjärr-/närkylsystem och
§ Naturligt ljus
o Kategoriindelning för byggnader, detta i syfte att användas i beräkningen
(Europaparlamentet, 2002).
En formell underrättelse gällande ett överträdelseförfarande kom att beslutas av EUkommissionen i april 2016. Sveriges svar på EU-kommissionens
överträdelseförfarande var regelförändringarna som beslutades genom införandet av
den nya författningen BEN1 samt ändringar i de andra författningarna (Boverket,
2016).
BEN1 är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnadens
energianvändning vid normalt brukande och ett normalår. BEN1 beslutades och
publicerades den 23 november 2016 (Boverket, 2016).
Byggnadssektorn är idag sektorn med störst potential gällande energibesparingar,
detta innebär att mätningar och energideklarationer gjorda i denna sektor är en
viktig del i att nå EUs klimat- och energimål (Swing Gustafsson, et al., 2016). De
klimatmål som EU satt upp till år 2020 och benämns som 20-20-20, består av fyra
mål som EU ska ha nått.
Målen innebär att EU ska:
o
o
o
o

minska utsläppen av växthusgaser med 20%, detta jämfört med 1990 års
nivåer,
sänka den totala energiförbrukningen med 20%,
höja andelen förnybar energi hos den totala energikonsumtionen till 20%
samt
höja andelen biobränsle för transporter till 10% (EU-upplysningen, 2016).

Energi och effekt är två fysikaliska begrepp som innehar en relation där effekten
beskriver mängden energi som åtgår för att uträtta ett visst arbete per tidsenhet.
Effekt anges i watt, W, Energi anges vanligen i kilowattimmar, kWh (Varmahus,
2005). Det elektriska systemet i Sverige har med åren blivit effektivare och
snabbare, men också känsligare för elektriska störningar samtidigt som antalet
störkällor ökat dramatiskt. Problemen som idag finns i våra elektriska system
orsakas bl.a. av övertoner, spänningshöjningar och flimmer, dessa problem medför i
sin tur konsekvenser som slutligen kan komma att resultera i produktionsstopp,
apparathaverier och maskinhaverier mm. Att det erforderliga effektbehovet
levereras som en jämn last är därför av hög vikt då detta skonar systemen och i sin
tur minskar de skador störkällor idag orsakar. (ABB, u.d.). Det i världen snabbt
växande energibehovet väcker oro gällande förbrukandet av våra energiresurser,
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svårigheter att tillfredsställa efterfrågan samt den stora miljöpåverkan det medför.
Byggnadens ökade energikonsumtion är en följd av ökande befolkning, förbättrade
service- och komfortnivåer i byggnader samt en stor ökning gällande tid spenderad
inomhus (Pérez-Lombard, et al., 2008) .
Gällande bostadssektorn så är byggnadens storlek samt placering av stor vikt för
energikonsumtionen. Mängden samt vilken typ av energi som används i bostäder har
att göra med vädret, byggnadens design, byggnadens energisystem samt
fastighetsägarens ekonomiska situation (Pérez-Lombard, et al., 2008).
Den förutspådda ökande energianvändningen och ökande CO2-utsläppen från
byggnadssektorn har lett till att energieffektivitet och besparingsstrategier har blivit
ämnen att prioritera inom energipolitiken i de flesta länder. Ett tydligt exempel på
denna prioritet är EPBD (Energy performance of Buildings Directive).
Trenden gällande ökande energikonsumtion tros öka som en följd av expansionen av
byggnader och energibehoven som associeras med dessa, detta så länge våra resurser
och ekonomiska situation tillåter det (Pérez-Lombard, et al., 2008).
Efter EUs införande av ett regelverk gällande energideklarationer för byggnader i
Europa har en stor energieffektivisering hos nybyggnationer noterats.
Med styrning av EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) och dess
ramverk har alla EUs nationer formulerat en metod för energideklarationer och
därmed fastställandet av en byggnads energiprestanda (Alsema, et al., 2016).
Energisystemet hos en byggnad är komplext, främst eftersom energislagen och
byggnadstyperna har en stor variation. Komplexiteten hos en byggnads energisystem
gör att en precis prognos gällande energiförbrukning är svår att erhålla. Ett sätt att
erhålla en byggnads energianvändning som en förutspådd prognos är via användning
av mjukvaruapplikationer. Hundratals av dessa har genom åren utvecklats för att
utvärdera energieffektivitet, förnyelsebar energi samt hållbarheten hos byggnader.
Dessa mjukvaruapplikationer bygger på fysikaliska principer för att beräkna
termodynamiska och energirelaterade egenskaper hos byggnader (Zhao & Magoules,
2012). I Boverkets författningssamling, BEN 1, kan det utläsas att fastställande av
byggnadens energianvändning kan ske dels via beräkning, som de nämnda
mjukvaruapplikationerna ovan, dels utifrån uppmätt energianvändning (Boverket,
2016). Ett exempel på en sådan mjukvaruapplikation är IDA Indoor Climate and
Energy som lanserades och marknadsfördes redan 1998 av AB Svensk Byggtjänst och
används för att förutspå en byggnads energianvändning via simulering. Verktyget
kan användas för att simulera byggnadens termiska komfort, inomhusluftens kvalitet
samt byggnadens energiförbrukning. Framgången hos ett program som detta nås
främst genom att kunna förutspå de framtida användarnas krav på programmet. Ett
principiellt mål med IDA ICE har varit att designa verktygets gränssnitt så att det
lika enkelt ska kunna användas av icke-frekventa användare som av företagens
simulerings-experter (Björsell, et al., 2009). I denna studie kommer det ovan
nämnda simuleringsverktyget, IDA ICE, att användas för att simulera fyra olika
byggnaders energianvändning. Byggnaderna har sedan tidigare gjorde simuleringen
men kommer i och med denna studie simuleras enligt BEN1. De rapporter som
erhålls efter utförda simuleringar kommer sedan att jämföras med tidigare rapporter
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för att se hur den nya författningssamlingens, BEN1, indata har påverkat byggnadens
energiprestanda.
1.1.1 Framtida utmaningar
EU har ett fortsatt arbete gällande klimat och energi, i och med detta har dem valt
att sätta långsiktiga mål för sitt klimatarbete. Redan i januari 2014 presenterades ett
förslag till ett ramverk gällande klimat- och energipolitiken fram till år 2030.
Ramverket som presenterades går hand i hand med den förhandlingslinje som EU
följde vid förhandlingar i Paris 2015 då de tidigare nämnda klimatmålen, 20-20-20,
förhandlades fram (EU-upplysningen, 2016). Enligt EUs klimatmål, 20-20-20, ska
alla nya byggnader vara Nära-nollenergibyggnader år 2020. En Näranollenergibyggnad är en byggnad med lågt energibehov som på årlig basis
producerar lika mycket förnybar energi som den förbrukar. En Näranollenergibyggnad kan ses som en energieffektiv byggnad med egen elproduktion
(Seljom, et al., 2017). Inom byggnadssektorn finns stora mängder energi att spara
och byggnadens energianvändning spelar en stor roll gällande de globala
energikraven. Stora energieffektiviseringar kan göras hos en byggnad om den
designas, konstrueras samt sköts rätt. Konceptet Nära-nollenergibyggnader nämndes
redan år 2000 men blev en vanligt nämnd idé först år 2006. Näranollenergibyggnader ses idag som den ultimata lösningen för att mildra den negativa
påverkan som byggnadens energikonsumtion tros ha i framtiden. Konceptet anses
även vara nästa generations design som kombinerar de traditionella idéerna om
gröna byggnader med den förnybara energin och dess generation (Cao, et al.,
2016). Energi tros vara nyckeln till att tackla och hantera flertalet av dagens och
morgondagens problem. Dessa problem är klimatförändringar, hållbar utveckling,
hälsa & miljö, global energi samt miljöskydd. För att hantera dessa problem tros en
förändring och utveckling av dagens energisystem vara av hög vikt. Att skapa smarta
energisystem tros kunna hjälpa morgondagens samhälle med att möta det växande
energibehovet på ett hållbart sätt utan att skada miljön, samhället, ekonomin och
nästa generations välmående (Dincer & Acar, 2017). En försiktig utveckling av
förnybar energi och dess energisystem medför inte enbart fördelar utan innebär även
några få men större problem. De huvudsakliga problemen relaterade till förnybar
energi är:
o de höga kostnaderna, som kan lösas med upplärning och en försiktig
uppskalning,
o skillnaden mellan den befintliga och den nya strukturen gällande energi, som
kan lösas genom integrering med de befintliga systemen och
o de låga verkningsgraderna, vilka kan lösas genom forskning och utveckling
för att försäkra om de teknologiska förbättringarna och avanceringarna
(Dincer & Acar, 2017).
En annan framtida utmaning kommer att vara de effektvariationer som förnybar
energi kan medföra. Variabel förnybar elproduktion kommer att medföra ett
förändrat behov av reglerkraft, dvs. kraftsystemets förmåga att följa med
nettoförbrukningen. Det är fysiskt omöjligt att omvandla energi till el utan att denna
exakt samtidigt konsumeras, detta ger oss ekvationen:
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒍𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒌𝒕𝒊𝒐𝒏 = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒍𝒌𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏𝒌𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒆 𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓
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i samtliga elsystem. Reglerkraft är en last som används för att hålla balans mellan
den totala elproduktionen och konsumtionen av el (Söder, 2013). Vi har idag en
ökande vindkraft, när det inte blåser eller när det blåser för mycket kan inte
vindkraften användas. Trots avstannandet i vindkraften så är elbehovet densamma,
det är då vi har ett behov av reglerkraft som löpande balanserar elproduktionen mot
elförbrukningen. Vindkraften kan exempelvis balanseras med vattenkraft vars
reglerförmåga är god, dvs. förmågan att ändra elproduktionen vid behov.
Möjligheterna att ansluta ett kraftverk med förnybar energi till elnätet beror av
elnätets förmåga att ta emot effekt och utjämna de effektvariationer som kan uppstå
(Svensk Vindenergi, 2010). Att dagens energisystem måste utvecklas och förändras
är i sig en självklarhet om de uppsatta energimålen ska nås. Utöver utveckling och
förändring måste energisystemen även anpassas. Vid år 2020 ska, som tidigare
nämnt, alla nya byggnader vara Nära-nollenergibyggnader, detta mål leder till
utmaningar för de omgivande energisystemen. Utmaningarna för de omgivande
energisystemen här i Skandinavien sker främst till följd av när de nya Näranollenergibyggnaderna kommer att ha möjlighet att producera el och när de har ett
behov av el, vilket inte förefaller under samma del av året (Seljom, et al., 2017). I
Skandinavien är elbehovet i byggnader störst då solförhållandena är som sämst.
Därav måste elsektorn fungera som en säsongsförvaring till Näranollenergibyggnaderna, där elöverskottet från byggnaderna distribueras i elnätet
under sommaren och där el distribueras från elnätet till byggnaderna under vintern
(Seljom, et al., 2017). Elpriser och dess utveckling är något att ta hänsyn till vid
utvecklingen av morgondagens teknologi. År 2016 var medelpriset för el i Sverige
28 öre/kWh, 35 % högre än 2015 då elpriset ansågs vara väldigt lågt. Bakom
elpriserna, både i Sverige och internationellt, ligger en mängd olika faktorer.
Tillgång och efterfrågan är de främsta orsakerna till elpriset på marknaden, andra
faktorer som yttre omständigheter kan även de påverka elpriserna, t.ex. priset på
olja eller olika politiska styrinstrument som utsläppsrätter och elcertifikat (Bixia,
2016). I International Energy Agencys, IEAs, rapport Key world energy statistics (2016)
kan det enkelt avläsas att Sveriges elpriser för industrin är väldigt låga jämfört med
flertalet andra nationer i världen. När rapporten skrevs var elpriset per MWh för
industrin 58,80 USD i Sverige, detta kan jämföras med Tysklands 145,09
USD/MWh. När det kommer till elpriserna för hushåll ligger Sverige inte längre
lägst även om ett relativt billigt elpris erhålls även här. 1 MWh el för hushåll kostar
170,59 USD i Sverige, i Tyskland kostar 1 MWh el 196,23 USD (International
Energy Agency, 2016). Det är troligt att elen i Sverige kommer att vara fortsatt
billig de närmsta åren för att sedan stiga i takt med att efterfrågan ökar som i sin tur
är en följd av ökning i population. Från år 2020 till 2025 spås det att elpriset kan
fördubblas per kWh. En av de främsta anledningarna till ett stigande elpris är
osäkerheten kring de svenska kärnkraftverken, dessa står inför stora investeringar
om de ska kunna leva upp till de säkerhetsregler som EU kommit med. Idag är det
ännu oklart hur många av reaktorerna i Sverige som kommer att försvinna i och med
för kostsamma investeringar. Det har redan idag fattats ett beslut om att ta fyra
reaktorer, från de svenska kärnkraftverken, ur bruk senast år 2020, detta på grund
av det omfattande renoveringsbehovet (Åkerman, 2017).
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1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse kring Boverkets
författningssamling BEN1 och hur en tillämpning av denna påverkar en byggnads
energiprestanda. Studien ska också fungera som en bas för vidare studier inom
ämnet.
1.3 Mål

Målet med denna studie är att:
o visa hur Boverkets författningssamling BEN1 påverkar byggnads
energiprestanda,
o förklara varför BEN1 har upprättats och när den ska tillämpas samt
o ta reda på vilka för- och nackdelar som medföljer tillämpningen av BEN1.
1.4 Förfarande

Denna utredande och jämförande studie har utförts med hjälp av
simuleringsverktyget IDA Indoor Climate and Energy. Tidigare simuleringar har
erhållits för de byggnader som valts ut till studien, därefter har nya simuleringar
gjorts enligt BBR24 och BEN1 för att se vilken påverkan på energiprestandan dessa
har.
1.5 Avgränsningar

Denna studie kommer att avgränsas till tre vanligare fallstudier (byggnader) och ett
specialfall. De tre vanligare byggnaderna består av en kontorsbyggnad, ett
flerbostadshus samt en skola. Dessa tre fall är alla belägna i klimatzon II enligt BBRs
definition. Specialfallet i denna studie består av en servicebyggnad på en camping
belägen i Idre Fjäll, Älvdalens kommun. I byggnaden finns WC, dusch, kök och
bastu vilket innebär att byggnaden har en betydligt högre varmvattenanvändning
jämfört med snittbyggnaden. I denna studie benämns byggnaderna som:
o
o
o
o

KontorsbyggnadFlerbostadshusSkolaSpecialfall-

Höjdens DC
KV. Länsmannen
Solgläntan
Servicebyggnad Idre Fjäll

1.6 Objektbeskrivning

1.6.1 Kontorsbyggnad- Höjdens DC
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Byggnaden är en 1-plansvilla innehållande dagcentral/kontor med 𝐴STUV = 140𝑚. .
Byggnaden har verksamhet på vardagar 07-16. I byggnaden kommer daglig
verksamhet för personer med särskilda behov att drivas. I varje kontor beräknas 2
personer/dag vistas.. Byggnaden innehar:
o
o
o
o
o

4 kontor
1 uppehållsrum med pentry
1 WC
1 RWC
1 Städskrubb
Se ritningar i Bilaga A.

1.6.2 Flerbostadshus- KV.Länsmannen
Byggnaden är ett flerbostadshus beläget i Leksands kommun med 15 lägenheter
fördelat på 3 våningsplan och 2 huskroppar. 𝐴STUV = 1365,6𝑚. . Byggnaden
innehar:
o 6 st 3 RoK med BOA=73,2𝑚.
o 9 st 2 RoK med BOA=57,1-57,2𝑚.
Se ritningar i Bilaga B.
1.6.3 Skola- Solgläntan
En skolbyggnad innehållandes lokaler för undervisning med 𝐴STUV = 493,6𝑚. .
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3 hemklassrum
6 grupprum
1 passage/korridor
1 kapprum
5 WC
1 RWC
1 städförråd
1 elcentral
1 fläktrum (övre våningen)
Se ritningar i Bilaga C.

1.6.4 Specialfall- Servicebyggnad Idre Fjäll
Konstruktionen är en nybyggnation av en servicebyggnad som förses med bergvärme
och kommer att anpassas till den verksamhet som campingen bedriver.
Servicebyggnaden är belägen på en camping. I denna byggnad kommer
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tappvarmvattnet att räknas till verksamhetsenergi då den posten antas vara så pass
stor. Verksamhetsenergi är den el eller annan energi som används för verksamheten.
Byggnaden innehar:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2 teknikrum (vatten & värme, fläkt & elcentral)
2 duschrum med förrum
3 tvättrum (handfat)
1 bastu
1 passage/korridor
1 förråd
1 städskrubb
1 kök
1 entré/vindfång
8 WC-bås
3 WC
1 RWC

Se ritningar i Bilaga D.
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2. Metod

Under denna rubrik redovisas de metoder som använts för att uppfylla studiens mål
samt erhålla de eftersökta resultaten.
2.1 Metod 1 – Litteraturstudie

Inför denna studie gällande byggnaders energiprestanda utfördes en litteraturstudie i
ämnet. Syftet med litteraturstudien var att skapa en komplex bakgrund till
rapportens studie och frågeställningar.
2.2 Metod 2- Val av byggnader

För att få en bredd på studien och därmed erhålla generella resultat för en byggnads
energiprestanda valdes fyra byggnader ut. De fyra byggnaderna består av en
kontorsbyggnad, ett flerbostadshus, en skolbyggnad samt en servicebyggnad. De
olika byggnaderna valdes för att ett mer allmänt och komplext resultat för
energiprestandan skulle erhållas.
2.3 Metod 3 – Fastställande av byggnadens
energianvändning genom beräkning (Simuleringar i IDA
Indoor Climate and Energy)

I BEN1 kan det utläsas att fastställande av en byggnads energianvändning kan ske
både genom beräkning och mätning, i denna studie har beräkningar gjorts med hjälp
av ett simuleringsverktyg. I studien har simuleringarna utförts i
mjukvaruapplikationen IDA ICE (IDA Indoor, Climate and Energy).
Energisimuleringar har utförts på dessa byggnader tidigare, då med indata från
Boverkets äldre författningssamlingar gällande energideklarationer. I de nya
simuleringarna kommer indata att hämtas från BEN1 och BBR24. Filerna med de
tidigare utförda simuleringarna samt byggnaderna har erhållits från Ramböll.
De indata som ändrats i simuleringsverktyget är hämtat från de schablonvärden som
finns givna i BEN1, dessa värden är ursprungligen hämtade från SVEBY. Tabeller
finns för olika typer av byggnader. De givna värdena har jämförts med tidigare
indata för att se vad som ska ändras för varje byggnad. Även det beräknade
energikravet enligt BBRs definition har setts över för de fyra byggnaderna vars
energiprestanda beräknas och jämförs i studien.
2.3.1 Metod 3.1-Alternativ metod, Fastställande av byggnadens
energianvändning genom mätning och normalisering.
Vid eventuellt återskapande av denna studie är det viktigt att ha i åtanke att det finns
alternativa metoder till fastställandet av byggnadens energianvändning. I BEN1 finns
föreskrifter och allmänna råd om fastställandet av den specifika energianvändningen
dels genom beräkning men också genom mätning. Vid fastställande av
energianvändningen genom mätning ska även en normalisering av de uppmätta
värdena ske. Normalisering ska ske stegvis enligt 3-6 § § i BEN1 för bostäder, 7-10
§ § i BEN1 för lokaler, eller genom dynamisk energiberäkning enligt 11 § i BEN1
(Boverket, 2016). Vid mätning av energianvändningen i en byggnad ska hänsyn tas
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till vilken omfattning mätningen är utförd i. Om energi till byggnadens
fastighetsenergi, tappvarmvatten, komfortkyla och uppvärmning inte mätts separat
ska en fördelning göras i den omfattning som behövs för att normalisera de
uppmätta värdena.
2.4 Metod 4- Jämförelsestudie

I denna del av studien har en jämförelse av byggnadernas energiprestanda gjorts.
Den energiprestanda som fastställts med hjälp av beräkning, i denna studie med hjälp
av simuleringsverktyget IDA ICE, har jämförts med tidigare beräknad
energiprestanda, även där beräknad med hjälp av simuleringsverktyget IDA ICE.
Efter utförd jämförelsestudie kunde en diskussion föras och en slutsats dras om den
nya författningssamlingens påverkan på en byggnads energiprestanda.
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3. Teori

Under denna rubrik redovisas den teori som är av intresse för studien.
3.1 IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE)

I Maj 1998 släpptes den första Svenska versionen av IDA ICE marknadsförd av AB
Svensk Byggtjänst. Den internationella versionen släpptes ett år senare. IDA ICE är
ett verktyg som används för att modellera och simulera en byggnads prestanda. Man
kan simulera byggnadens termiska komfort, kvaliteten på inomhusluften samt
byggnadens energikonsumtion. (Björsell, et al., 2009) IDA ICE var det första
simuleringsverktyget av sitt slag. Verktygets matematiska modeller ges som
ekvationer i ett formellt språk, NMF. Detta medför i sin tur att det är enkelt att
förbättra och/eller byta ut moduler i programmet. En viktig del i utvecklingen av
IDA ICE har varit användbarheten för icke-experter. Verktygets gränssnitt har
designats med hänsyn lika mycket till den icke frekventa användaren som företagens
simulerings-experter. (Björsell, et al., 2009). Att skapa ett framgångsrikt
mjukvaruverktyg kräver en förståelse och förutsägelser gällande framtida användares
krav. IDA ICE kan användas till de flesta byggnadstyperna för att beräkna: Den
totala zonens värmebalans, solinstrålningen genom fönster, luft- och
yttemperaturer, verksamhetstemperaturer vid ett flertal godtyckliga platser, styrda
verksamhetstemperaturer, komfortindikatorer så som PPD och PMV,
dagsljusnivåer, koldioxidhalten i luften samt fuktnivåer, vind- och byggnadstekniska
luftflöden genom springor och öppningar, luftflöden, temperaturer, luftfuktighet,
koldioxidhalt och tryck vid godtyckliga platser för luftdon och distributionssystem,
effektnivåer för primära och sekundära system samt den totala energikostnaden
baserad på tidsberoende priser (Björsell, et al., 2009).
3.2 Energideklaration

En energideklaration ger dig information om byggnadens energianvändning med
hjälp av dess energiprestanda. (Boverket, 2014)
Energideklarationen ger dig uppgifter om:
o Husets/byggnadens invändiga area för våningsplan, vindsplan och källarplan
som värms till mer än 10℃, benämns 𝐴STUV och ges i 𝑚. . Det finns även
andra definitioner för en byggnads area vilka 𝐴STUV inte ska förväxlas med, t.ex.
BOA och LOA som även de anges i 𝑚. . BOA betyder bruksarea/boarea för
utrymmen i nivå med eller över omgivande marknivå. BOA avgränsas av
omslutande väggars insidor. LOA är bruksarean för utrymmen utformade för annat
ändamål än boende (Boverket, 2007).
o Husets/byggnadens energianvändning för uppvärmning, komfortkyla,
tappvarmvatten och fastighetsel
o Åtgärdsförslag för att minska energianvändningen i byggnaden, om energiexperten
kommit med sådana förslag
o Om radonmätning är utförd i byggnaden och i sådana fall dess uppmätta värde
(Boverket, 2014)
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Energideklarationen ska utföras av en energiexpert som anlitas av fastighetsägaren
(Boverket, 2014). Titeln och certifiering för energiexpert kan erhållas då personen i
fråga uppfyller de krav Boverket ställer hos en energiexpert. Det finns två olika
behörigheter att erhålla, normal och kvalificerad. Normal behörighet gäller enkla
byggnader och kvalificerad behörighet gäller för komplexa byggnader (Boverket,
2016).
3.2.1 Energiprestanda
En byggnads energiprestanda, eller specifika energianvändning, är ett mått på hur
mycket energi som åtgår till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och
fastighetsel. Ingen av de byggnader som undersökts i denna studie har komfortkyla.
Det är energiprestandan som beskriver byggnadens energianvändning i dess
deklaration. All den energi som en byggnad använder under ett år adderas för att
sedan divideras med husets uppvärmda yta,𝐴STUV . Detta ger antalet förbrukade
kilowattimmar, 𝑘𝑊ℎ, per kvadratmeter, 𝑚. , och kan beräknas enligt:
𝑬𝒃𝒆𝒂 = 𝑬𝒖𝒑𝒑𝒗 + 𝑬𝒌𝒚𝒍 + 𝑬𝒕𝒗𝒗 + 𝑬𝒇
Byggnadens energiprestanda uttrycks slutligen i 𝑘𝑊ℎ/𝑚. , år och kan beräknas

enligt:
𝑬𝑷 =

𝑬𝒃𝒆𝒂
𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 , å𝒓
𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑

(Boverket, 2014).
Energiprestandan kan enligt BEN1 beräknas eller mätas. Om fastställande av
byggnadens energianvändning sker genom beräkning så ska detta avspegla
verkligheten, dvs. den uppmätta och normaliserade energiberäkningen.
Säkerhetsmarginaler bör därför tillämpas så att energikravet uppfylls. Om
fastställande av byggnadens energianvändning sker genom mätning och
normalisering ska det ske på grundval av uppmätt energi.
3.3 BBR 24 och BEN1

BBR står för Boverkets byggregler och innefattar just de regler som gäller då en
byggnad uppförs eller ändras. BBR 24 är boverkets senast publicerade
författningssamling med föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet,
bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa & miljö,
bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning (Boverket, 2016).
BEN1 är en författningssamling innehållande Boverkets föreskrifter och allmänna råd
om fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och
normalår. BEN1 beslutades och trycktes den 23 november 2016.
BEN1 gäller när en byggnads energiprestanda ska fastställas, detta genom beräkning
eller mätning. Tillämpande av BEN1 sker när man ska verifiera att en byggnad
uppfyller dess krav på specifik energianvändning i BBR eller vid fastställandet av dess
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energiprestanda till en energideklaration.
Tidigare har det inte funnits något krav att energianvändningen ska normaliseras. I
och med uppförandet av BEN1 ska den uppmätta energianvändningen normaliseras
för normalt brukande enligt författningssamlingen.
BBR 24 och BEN1 gäller för alla byggnader som fått starbesked 15 december 2016
eller senare (Boverket, 2016).
Följande tabeller visar de brukarindata från BEN1 som är av intresse i denna studie:
Tabell 3-1- Schablonvärden från BEN1, brukarindata för kontorslokaler (Boverket, 2016).
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Tabell 3-1- Schablonvärden från BEN1, brukarindata för flerbostadshus (Boverket, 2016).

14

Tabell 2-3- Schablonvärden från BEN1, brukarindata för grund- och gymnasieskolor (Boverket,
2016).
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3.4 Byggnadens termiska och tekniska egenskaper

Under denna rubrik redovisas de termiska och tekniska egenskaper hos byggnaden
som ska beaktas vid beräkning av byggnadens energianvändning enligt BEN1
(Boverket, 2016).
3.4.1 Värmegenomgångskoefficient (U-värde)
Värmegenomgångskoefficient eller U-värde, benämnt som k-värde i äldre litteratur
och inom vissa vetenskaper, är ett begrepp som ofta används för en byggnadsdel vid
tillämpade beräkningar. Värmegenomgångskoefficienten eller U-värdet definieras
som ”den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av
konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av konstruktionen är en
grad (Sandin, 2014).
Värmeflödet genom en byggnadsdel kan då beräknas med ekvationen nedan:
där:

𝒒 = 𝑼 ∙ 𝑻𝒊 − 𝑻𝒖

(𝑾/𝒎𝟐 )

𝑼 = 𝒗ä𝒓𝒎𝒆𝒈𝒆𝒏𝒐𝒎𝒈å𝒏𝒈𝒔𝒌𝒐𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 (𝑾/𝒎𝟐 𝑲)
𝑻𝒊 = 𝒊𝒏𝒐𝒎𝒉𝒖𝒔𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓 (𝑲)
𝑻𝒖 = 𝒖𝒕𝒐𝒎𝒉𝒖𝒔𝒕𝒆𝒎𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒖𝒓 (𝑲)

Det totala värmeflödet genom en byggnadsdel med ytan A 𝑚. kan då beräknas

med ekvationen nedan:

𝑸 = 𝑨 ∙ 𝑼 ∙ 𝑻𝒊 − 𝑻𝒖

(𝑾)

3.4.2 Köldbryggor
En köldbrygga kan förklaras som en byggnadsdel/-detalj där ett material med sämre
isoleringsförmåga bryter igenom ett material med bättre/god isoleringsförmåga
(Sandin, 2014). Termografi är en väl beprövad metod för att upptäcka köldbryggor,
ett exempel på detta syns i figuren nedan

Figur 1-Exempel på köldbryggor upptäckta med termografi (värmekamera) (Martinson & Ljungberg,
2015).
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Det internationella begreppet värmebrygga, eng. thermal bridge, är ett mer korrekt
uttryck. Detta då det är värme som strömmar via bryggan. Att endast beräkna en
byggnadsdels U-värden kan ge felaktiga resultat, det är därför viktigt att ta hänsyn
även till köldbryggornas inverkan (Sandin, 2014).
3.4.3 Klimatskärmens luftläckage
Uteluft som läcker in, och ut, genom klimatskalets otätheter brukar benämnas som
oavsiktlig ventilation, 𝑷𝒐𝒗 . Byggnadens värmesystem ska ha kapaciteten att värma
den uteluft som läcker in till rumstemperatur. Specifik läckageförlust benämns med
uttrycket 𝑸𝒐𝒗 och beräknas med ekvationen nedan:
Där:

𝑸𝒐𝒗 = 𝝆 ∙ 𝑪𝒑 ∙ 𝒒𝒐𝒗

(𝑾/𝑲)

𝝆 = 𝒍𝒖𝒇𝒕𝒆𝒏𝒔 𝒅𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒆𝒕, 𝟏, 𝟐 𝒌𝒈/𝒎𝟑
𝑪𝒑 = 𝒍𝒖𝒇𝒕𝒆𝒏𝒔 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒇𝒊𝒌𝒂 𝒗ä𝒓𝒎𝒆𝒌𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒕𝒆𝒕, 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝑱/𝒌𝒈, 𝑲
𝒒𝒐𝒗 = 𝒐𝒂𝒗𝒔𝒊𝒌𝒕𝒍𝒊𝒈𝒕 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔𝒇𝒍ö𝒅𝒆 (𝒎𝟑 /𝒔)

Byggnadens lufttäthet ger svar på hur mycket luft som läcker ut genom byggnadens
klimatskal. Luftläckageflödet mäts vid 50 Pa under- och övertryck över klimatskalet
och därefter beräknas medelflöde. Flödet divideras med byggnadens inre
omslutningsyta enligt definition i BBR, därefter erhålls ett lufttäthetstal som anges i
𝑙/𝑠, 𝑚. . I denna studie har byggnadernas luftläckage simulerats vid normal
tryckdifferens.
3.4.4 Värmeanläggningar och varmvattenförsörjning
En byggnads värmesystem har som uppgift att under vinterhalvåret skapa ett
behagligt inomhusklimat. I byggnaden ska värmen kunna distribueras och fördelas
mellan de olika rummen och värmarna placeras med hänsyn till komfortkrav. I en
energieffektiv byggnad ska värmarna enkelt kunna regleras efter variationer i
utomhusklimatet, solinstrålning samt hur rummen används (Warfinge & Dahlbom,
2015).
Värmesystemet består av fyra huvuddelar som fyller olika funktioner och uppgifter,
värmare i rummen, distributionssystem som fördelar värmen i byggnaden,
värmekälla samt ett system för styrning och reglering av värmetillförseln (Warfinge
& Dahlbom, 2015).
Inomhusklimatet, eller inneklimatet som det också kan benämnas, är ett allmänt
begrepp som kan användas i olika sammanhang med olika innebörd. Upplevelsen av
inneklimatet påverkas av olika faktorer, termiska, hygieniska, ljus- och ljudmässiga.
Den termiska komforten kan beskrivas som ett tillstånd då en person är helt tillfreds
gällande omgivande temperatur, dvs. det är varken för varmt eller för kallt.
De sex klassiska inneklimatparametrarna kan beskriva upplevelsen av det termiska
klimatet. Det finns fyra parametrar som beror på omgivningen, dessa är luftens
temperatur, luftens hastighet, omgivande ytors temperatur samt luftens fuktighet.
Två av de sex parametrarna är personberoende, dessa är klädsel och aktivitet.
Utöver dessa sex parametrar kan även golvets yttemperatur samt luftens vertikala
temperaturgradient användas (Warfinge & Dahlbom, 2015). Den personberoende
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faktorn klädsel har en stor inverkan på det upplevda termiska klimatet. När man
pratar om klädsel i dessa sammanhang brukar deras värmemotstånd eller
värmeisolerande förmåga mätas i clothing units, clo. En lätt inomhusklädsel brukar
motsvara 0,5 clo medan en väldigt varm inomhusklädsel motsvarar 1,5 clo. Den
andra nämnda personberoende faktorn som ovan nämnts som aktivitet kan även
benämnas som metabolism, en sammanfattande benämning på människans
ämnesomsättning i kroppen och efterföljande värmealstring. Inom området för
klimat används begreppet för att ange nivån på kroppens ämnesomsättning och
värmealstring och anges i enheten metabolisk enhet, met. 1 met brukar motsvara
energiomsättningen då en person vilar, sittande skrivbordsarbete är ca 1,5 met och
vid medeltungt arbete eller promenad i normalt tempo är den ca 4,5 met. Under
1960-talet utvecklades ett komplext samband mellan människors upplevelse av det
termiska klimatet och klimatfaktorerna, sambandet togs fram av Fangers och har
därifrån fått sitt begrepp Fangers komfortindex. Sambandet är som tidigare nämnt
väldigt komplext och redovisas normalt i form av ett diagram (Abel & Elmroth,
u.d.). I brukarindatan för olika bostäder i Boverkets författningssamling BEN1 tas
personvärme till hänsyn vid beräkning av byggnadens energianvändning. I BEN1 har
en persons en effektavgivning mellan 70-108W (Boverket, 2016).
Värmeproduktionen i en människas kropp pågår kontinuerligt vid förbränning av
mat och varierar med människans fysiska aktivitet. En sittande person brukar
vanligtvis en värmeproduktion eller effektavgivning på ca 60𝑊/ 𝑚. 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑠𝑦𝑡𝑎
som kan stiga så högt som till 450𝑊/ 𝑚. 𝑘𝑟𝑜𝑝𝑝𝑠𝑦𝑡𝑎 vid en stor
kroppsansträngning (Warfinge & Dahlbom, 2015).
I dagens byggnader finns det tappvatteninstallationer, en sådan installation innefattar
de rörledningar, armaturer samt andra tekniska anordningar som finns inom
byggnaden för att den ska kunna försörjas med tappvatten.
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Figur 2- Principskiss av tappvatteninstallation i en byggnad (Boverket, 2000).

I en byggnad ska tappvatteninstallationen utformas så att tillväxten av
mikroorganismer minimeras. Tappkallvattnet ska utformas på ett sådant sätt att det
inte värms upp oavsiktligt. Det cirkulerande tappvarmvattnet ska ha en temperatur
som inte understiger 50°C i någon del av installationen (Boverket, 2015).
Anledningen till de precisa bestämmelserna kring temperaturerna är risken för
skållning samt spridning och tillväxt av legionellabakterier (Warfinge & Dahlbom,
2015).

3.4.5 Luftkonditionering
Luftkonditionering eller komfortkyla installeras i en byggnad för att hålla
temperaturen på en komfortabel nivå när byggnaden är välisolerad och har ett större
värmetillskott än värmeförluster. Värme tillförs exempelvis genom belysning,
teknik, brukare, solinstrålning etc. (Warfinge & Dahlbom, 2015).
3.4.6 Ventilation
Ventilationen i en byggnad har som uppgift att tillföra frisk luft samt föra bort
förorenad luft, medverka till att föroreningar inte sprids i byggnaden, skapa ett
undertryck inomhus och i vissa fall värma eller kyla inomhusluften. Val av
ventilationssystem sker utifrån de regler, rekommendationer och krav som
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myndigheter ställer gällande luftkvalitet och termiskt inneklimat (Warfinge &
Dahlbom, 2015).
3.4.7 Fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen
Fast belysning ses som belysningsarmaturer som finns monterade i byggnaden och
används efter brukares behov eller byggnadens verksamhetstider.
3.4.8 Övrig energianvändning som ingår i byggnadens fastighetsenergi
Under denna post kan vi finna fastighetsel och hushållsel.
3.5 Normalt brukande och normalår

I den nya författningssamlingen BEN1 är normalt brukande ett flitigt använt uttryck,
detta för att en byggnad ska bedömas rättvis och inte påverkas av användarnas
snålhet eller slösaktighet gällande energianvändningen. Den energianvändning som
är knuten till användarnas brukande och beteende är bl.a. tappvarmvatten och
innetemperatur. BEN1 innehåller regler och riktlinjer för hur normalt brukande ska
hanteras vid fastställande av en byggnads energianvändning (Boverket, 2016). I
BEN1 definieras normalt brukande som ”Användning av en byggnad som avspeglar
antingen ett standardiserat brukande eller för lokaler den verksamhet som
byggnaden är avsedd för” (Boverket, 2016).
3.6 SVEBY

Sveby- Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader.
Sveby är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för
överenskommelser om energianvändning. (Sveby, 2017)
Programmet som Sveby tillhandahåller är en tolkning av Boverkets byggregler, BBR,
gällande energihushållning. Tolkningen är gjord av branschen för att skapa en
gemensam syn och gemensamma överenskommelser med syftet att klara av
funktionskraven och undvika tvister mellan byggprocessens olika aktörer (Sveby,
2012). Att större delen av de givna värdena som finns att hämta i BEN1 kommer
från SVEBY arbeten är för att Boverket bedömer att deras värden är en del av en
samlad bedömning och hantering av energianvändningen i byggnader. SVEBYs
värden är framtagna av branschen tillsammans med Energimyndigheten och har
genom åren erhållit en allmän acceptans (Boverket, 2016).
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Tabell 3-4- Tabell med brukarindata som finns att tillhandahålla på Svebys hemsida (Sveby, 2017).
Brukarindata Sveby
Post
Innetemperatur
Luftflöden/ luftväxling
Vädringspåslag till
luftflöden
Solavskärmning
Tappvarmvatten
Hushållsel
Verksamhetsel
Personvärme
Övrig internvärme

Kommentar

Samt internvärme
Samt internvärme
Från tappvarmvatten- samt hushållsel
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4. Resultat
4.1 Höjdens DC

Kontorsbyggnad i Sätra, Gävle kommun.
4.1.1 Resultat simuleringar
Resultat tidigare energisimulering
Tabell 4-1- Tabell med indata för Höjdens DC, tidigare energisimulering
Indata Tidigare simulering
Aktuell version av BBR
Klimatzon enligt BBRs definition
Är byggnaden elvärmd enligt BBR?
Beräknat energikrav enligt BBRs
definition
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II
Nej
𝟏𝟎𝟎 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 , år
𝟏𝟒𝟎 𝒎𝟐

Total area 𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑

Tabell 4-2- Resultat specifik energianvändning tidigare simulering.
Resultat specifik
energianvändning
(Tidigare simulering)
Post
Värme
Varmvattenberedning
inklusive vvc-förluster
Värmebatteri
Kylförluster
Fastighetsel
Övrig fastighetsenergi
Total energianvändning

Energi
kWh/år

Energi
kWh/m^2,år

Kommentar

4569
405

32,6
2,9

Fjärrvärme
Fjärrvärme

404
93
1466

2,9
0,7
10,5

Eftervärmningsbatteri
Ventilation
Aggregat,
ytterbelysning

6937

49,6

Resultat ny energisimulering
Tabell 4-3- Tabell för Höjdens DC, ny energisimulering.
Indata Ny simulering
Aktuell version av BBR
Klimatzon enligt BBRs definition
Är byggnaden elvärmd enligt BBR?
Beräknat energikrav enligt BBRs
definition
Total area 𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑

24
II
Nej
𝟗𝟎 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 , år
𝟏𝟒𝟎 𝒎𝟐
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Tabell 4-4- Resultat specifik energianvändning ny energisimulering.
Resultat specifik
energianvändning
(Ny simulering)
Post
Värme
Varmvattenberedni
ng inklusive vvcförluster
Värmebatteri

Energi kWh/år

Energi
kWh/m^2,år

Kommentar

4483
358,4

33,8
2,56

Fjärrvärme
Fjärrvärme

333,3

2,38

Kylförluster
Fastighetsel

92,9
1273

0,66
9,6

Eftervärmningsbatt
eri
Ventilation
Aggregat,
ytterbelysning

6540,6
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Övrig
fastighetsenergi
Distributions- och
reglerförluster för
värme och kyla
Total
energianvändning

24

4.2 KV. Länsmannen

Flerbostadshus Kv. Länsmannen, Leksands kommun.
4.2.2 Resultat simuleringar
Resultat tidigare energisimulering
Tabell 4-5- Tabell för KV. Länsmannen, tidigare energisimulering.
Indata tidigare simulering
Aktuell version av BBR
Klimatzon enligt BBRs definition
Är byggnaden elvärmd enligt BBR?
Beräknat energikrav enligt BBRs
definition
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II
Nej
𝟗𝟎 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 , år
𝟏𝟑𝟔𝟓, 𝟔 𝒎𝟐

Total area 𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑

Tabell 4-6- Resultat specifik energianvändning från tidigare simulering.
Resultat specifik
energianvändning
(Tidigare simulering)
Post
Värme
Varmvattenberedning inklusive
vvc-förluster
Fastighetsel
Övrig fastighetsenergi
Fläktar och pumpar
Total energianvändning

Energi,
kWh/år

Energi,
Kommentar
kWh/m^2,år

13276
37356

9,7
27,4

1511
1216
9105
62464

1,1
1,2
6,7
46,1

Belysning

Resultat ny energisimulering
Tabell 4-7- Tabell för KV. Länsmannen, ny energisimulering.
Indata ny simulering
Aktuell version av BBR
Klimatzon enligt BBRs definition
Är byggnaden elvärmd enligt BBR?
Beräknat energikrav enligt BBRs
definition
Total area 𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑

24
II
Nej
𝟏𝟎𝟎 𝒌𝑾𝒉/𝒎𝟐 , år
𝟏𝟑𝟔𝟓, 𝟔 𝒎𝟐
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Tabell 4-8- Resultat specifik energianvändning efter ny simulering..
Resultat specifik
energianvändning (Ny
simulering)
Post
Värme
Varmvattenberedning inklusive
vvc-förluster
Fastighetsel
Övrig fastighetsenergi
Fläktar och pumpar
Total energianvändning

Energi,
kWh/år

Energi,
Kommentar
kWh/m^2,år

17903
37237

13,1
27,3

1511
1612
9543
67806

1,1
1,2
7
49,6

Belysning
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4.3 Solgläntan

En skolbyggnad.
4.3.1 Resultat simuleringar
Resultat tidigare simuleringar

Tabell 4-9- Tabell för Solgläntan, tidigare simulering.
Indata tidigare simulering
Aktuell version av BBR
Klimatzon enligt BBRs definition
Är byggnaden elvärmd enligt BBR?
Beräknat energikrav enligt BBRs
definition

24
II
Nej
90 𝑘𝑊ℎ/𝑚. , å𝑟

Total area 𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑

493,6𝑚.

Tabell 4-10- Resultat specifik energianvändning från tidigare simulering.
Resultat specifik
energianvändning (Tidigare
simulering)
Post
Värme
Varmvattenberedning inklusive
vvc-förluster
Värmebatteri
Kylförluster
Fastighetsel
Övrig fastighetsenergi
Total energianvändning

Energi
kWh/
år

Energi
kWh/m^2,å
r

21979
4276

44,5
8,7

1059

2,1

3928
3928
35170

8,0
8,0
71,3

Kommentar

Resultat ny energisimulering

Tabell 4-11- Tabell för Solgläntan, ny simulering.
Indata ny simulering
Aktuell version av BBR
Klimatzon enligt BBRs definition
Är byggnaden elvärmd enligt BBR?
Beräknat energikrav enligt BBRs
definition

24
II
Nej
90 𝑘𝑊ℎ/𝑚. , å𝑟

Total area Atemp

493,6𝑚.
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Tabell 4-12- Resultat specifik energianvändning från ny simulering.
Resultat specifik
energianvändning (Ny
simulering)
Post
Värme
Varmvattenberedning inklusive
vvc-förluster
Värmebatteri
Kylförluster
Fastighetsel
Övrig fastighetsenergi
Total energianvändning

Energi
kWh/å
r

Energi
kWh/m^2,å
r

24436
1857

49,5
3,8

1100
80
3945
3945
35363

2,2
0,2
8,0
8,0
71,6

Kommentar
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4.4 Servicebyggnad Idre Fjäll

Servicebyggnad i Idre Fjäll, Älvdalens kommun.
4.4.1 Resultat simuleringar
Resultat tidigare simulering
Tabell 4-13- Tabell för servicebyggnad, Idre Fjäll, tidigare simulering.
Tidigare energisimulering
Aktuell version av BBR
Klimatzon enligt BBRs definition
Är byggnaden elvärmd enligt BBR
Beräknat energikrav enligt BBRs
definition
Total area 𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑

24
II
Ja
84,25 𝑘𝑊ℎ/𝑚. , år
254𝑚.

Tabell 4-14- Resultat specifik energianvändning tidigare simulering.
Resultat specifik energianvändning
(Tidigare simulering)
Post
Värme
Fläktar, pumpar m.m.
Total energianvändning

Energi, Energi,
kWh/år kWh/m^2,år
14027
5790
19817

55,2
22,8
78

Tabell 4-15- Resultat specifik energianvändning från tidigare simulering, verksamhetssidan.
Verksamhetssidan
Hushållsel
Verksamhetsel
Varmvattenberedning inklusive vvcförluster

10 013
10009
7952

39,4
39,4
31,3

Resultat ny energisimulering

Tabell 4-16- Tabell för servicebyggnad, Idre Fjäll, ny simulering.
Aktuell version av BBR
Klimatzon enligt BBRs definition
Är byggnaden elvärmd enligt BBR
Beräknat energikrav enligt BBRs
definition

24
II
Ja
84,25 𝑘𝑊ℎ/𝑚. , år

Total area

254𝑚.

Tabell 4-17- Resultat specifik energianvändning från ny simulering.
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Resultat specifik energianvändning
(Ny simulering)
Post
Värme
Fläktar, pumpar m.m.
Total energianvändning

Energi, Energi,
kWh/år kWh/m^2,år
14038
5790
19828

55,2
22,8
78

Tabell 4-18- Resultat specifik energianvändning från ny simulering, verksamhetssidan.
Verksamhetssidan
Hushållsel
Verksamhetsel
Varmvattenberedning inklusive vvcförluster

10013
10009
8161

39,4
39,4
32,1
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4.5 Resultatöversikt
Byggnad

Höjdens DC
KV. Länsmannen
Solgläntan
Servicebyggnad
Idre Fjäll

Resultat specifik
energianvändning
(tidigare simulering)
kWh/år
6937
62464
35170
19817

Resultat specifik
energianvändning (ny
simulering) kWh/år
6540,6
67806
35363
19828

31
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5. Diskussion

Resultaten i denna studie visar att det sker en förändring gällande byggnaders
energiprestanda vid tillämpningen av BEN1. Att säga huruvida byggnaderna får en
större eller mindre energiförbrukning efter en tillämpning av BEN1 är svårt då de
olika byggnadernas EP både ökat och minskat. Tre av byggnaderna har i denna studie
fått en ökad energiförbrukning och endast en byggnad har fått en minskad
energiförbrukning. De största förändringarna har skett i byggnadernas behov av
värme, detta troligen på grund av de schablonvärden som Boverket lånat av SVEBY
gällande innetemperaturer i olika lokaler. Jag personligen anser att dessa
temperaturer är i högsta laget och inte alltid speglar de innetemperaturer som
byggnader har. I en studie som denna kan vi anta att liknande resultat skulle erhållas
även om byggnaderna byts ut mot liknande byggnader med samma förutsättningar
gällande verksamhet och använda författningssamlingar till de tidigare fastställandena
av energiprestandan. Tanken bakom en tillämpning av BEN1 är att erhålla en
byggnads energiprestanda som speglar ett normalt brukande och ett normalår. I
denna studie har den specifika energianvändningen endast fastställts via beräkning,
för att dessa resultat ska bli ännu mer korrekta bör studien göras om då alla om- och
nybyggnationer är klara, då för att mäta och därefter normalisera byggnadernas
energiförbrukning.
Resultaten i denna studie är enligt Boverket validerade då de tagits fram enligt
BEN1s föreskrifter och allmänna råd, men jag anser att byggnadernas
energianvändning även bör mätas och sedan normaliseras för att jag i en studie som
denna ska ha möjlighet att dra en generell slutsats om hur energiprestandan
förändras vid en tillämpning av BEN1.
Att diskutera resultatens trovärdighet kommer indirekt att ifrågasätta
simuleringsverktygets trovärdighet, något som inte valts att göras i denna studie,
även om simuleringsverktyget kan ses som en felkälla. IDA Indoor Climate and
Energy har endast använts som ett simuleringsverktyg, de slutsatser som dras i
denna studie tar inte någon större hänsyn till huruvida simuleringsverktyget kan vara
en felkälla i de resultat som tagits fram.
De resultat som tagits fram har jämförts med de resultat som tagits fram av Ramböll
vid tidigare simuleringar. De tidigare simuleringarna har gjorts enligt äldre
författningssamlingar från Boverket, de författningssamlingar som EUkommissionen funnit bristfälliga. BEN1 har upprättats efter att EU-kommissionen
kom att besluta om ett överträdelseförfarande efter att de funnit Sveriges hantering
för fastställande av byggnadens energiprestanda bristfälligt. BEN1 är den första
utgivna författningssamlingen med Boverkets föreskrifter och allmänna råd om
fastställande av byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett
normalår. En första utgåva av en författningssamling är troligen inte optimal och
flertalet förbättringar och förtydliganden kommer troligtvis att presenteras av
Boverket inom den närmsta framtiden.
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Ett år efter att en ny författningssamling upprättats av Boverket ska den tillämpas.
Detta innebär att BEN1 ännu inte måste tillämpas vid fastställande av en byggnads
specifika energianvändning, tillämpningen måste ske först i december 2017. Denna
infasningsperiod ger berörda personer tid att bekanta sig med den nya
författningssamlingens krav och allmänna råd. BEN1 ska tillämpas vid fastställande
av en byggnads energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.
Att BEN1 lägger stor vikt vid att fastställa energianvändningen vid normalt brukande
och ett normalår gör att vi i framtiden enkelt kommer ha möjlighet att jämföra
byggnader med varandra. BEN1 har som uppgift att säkerställa att ett normalt
brukande beaktas på ett likvärdigt sätt vid just fastställande av byggnadens
energiprestanda. Det likvärdiga synsättet är en av de fördelar som följer med
tillämpningen av BEN1. Ett likvärdigt och gemensamt synsätt av Boverkets
föreskrifter medför att tvister mellan olika aktörer i byggprocessen kan undvikas.
BEN1 reglerar hur det normala brukandet ska hanteras när det kommer till
byggnadens energianvändning. Huvudsakligen påverkas energianvändningen av
byggnadens energitekniska egenskaper men även av brukarnas beteende. Att ta
hänsyn till brukarnas beteende kan ge olika energiprestanda för byggnader trots att
deras energitekniska egenskaper såsom konstruktioner och installationer är
desamma. Vid tillämpningen av BEN1 normaliseras brukarnas påverkan och medför
att byggnaderna blir lättare att jämföra med varandra rent energimässigt, detta är
något som är av stor fördel då en byggnad får en ny verksamhet. Tidigare har det
inte funnits några regler kring normalt brukande av en byggnad vilket antagligen har
försvårat arbetet och gett mindre korrekta resultat vid jämförandet av byggnader.
Den största nackdelen med tillämpningen av BEN1 idag är att författningssamlingen
är så pass ny att den innehåller många frågetecken och otydligheter. Att man kan
verifiera resultat endast genom beräkning känns osäkert och kan komma att medföra
specifika energianvändningar som inte speglar en byggnads uppmätta
energianvändning. Något som Boverket fångat upp och valt att standardisera är
varmvattenförbrukningen i byggnader men det finns ännu inget liknande för
forceringen av ventilationen till följd av byggnadens verksamhet. Detta är något som
Boverket bör beakta och ta hänsyn till vid uppförandet av en ny upplaga av BEN.
Denna studie skulle kunna utföras ännu mer komplext om fler byggnader som
tidigare har simulerats kan simuleras om enligt den sista utgåvan av BBR samt BEN.
Ett djup av studien kunde ha skapats vid simulering av flera byggnader av samma
sort, t.ex. fyra liknande flerbostadshus där tidigare simuleringar enligt äldre
författningssamlingar gjorts. Något jag som energisystemingenjör kan fråga mig själv
är huruvida energideklarationer kommer att vara nödvändiga för nybyggnationer i
framtiden, detta då EU har, som nämnt i bakgrunden, målet att alla nybyggnationer
vid år 2020 ska vara nära-nollenergibyggnader. En nära-nollenergibyggnad har ett
lågt energibehov och producerar på årlig basis lika mycket som den förbrukar. Dessa
nära-nollenergibyggnader innebär att alla nybyggnationer kommer att ha en extrem
låg EP och därmed inte kommer att ge samma specifika information om en byggnad
som EP gör i denna studie.
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5.1 Felkällor

IDA Indoor Climate and Energy är idag ett väl använt simuleringsverktyg inom
byggnadssektorn, trots detta anser jag att man kan anta verktyget som en felkälla. I
denna studie kommer inte slutsatsen att ta hänsyn till den eventuella felkälla IDA
Indoor Climate and Energy kan bidra med. En annan felkälla jag vill ta upp är den
mänskliga faktorn. Att använda sig av författningssamlingar innebär att feltolkningar
av krav och allmänna råd kan ske, vilket i sin tur kan innebära en tillämpning som
inte sker på rätt sätt.

5.2 Förslag till fortsatta studier

Som jag nämnde i diskussionen bör fastställande av byggnadernas energianvändning
göras även genom mätning och normalisering, benämnt som alternativ metod i
metod-kapitlet, för att få en mer komplex och noggrann studie. Detta kan först ske
då ny- och ombyggnationerna av studiens byggnader gjorts. Om fastställande av
byggnadens energianvändning görs via både beräkning och mätning och
normalisering kan en mer noggrann verifiering av de framtagna värdena göras och en
mer allmän slutsats kan dras. Att ha i åtanke vid vidare studier i detta ämne är att det
troligen kommer komma nya upplagor av Boverkets författningssamlingar BBR och
BEN. Vid en studie liknande denna bör det i förväg bestämmas om studien ska
resultera i breda eller djupa resultat, dvs. ska resultaten vara för flera olika
byggnader eller flera liknande byggnader. Att fortsätta på denna studie skulle
innebära mätning och normalisering av energianvändningen hos de byggnader som
varit av intresse i denna rapport.
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6. Slutsats
Slutsatsen som kan dras efter erhållet resultat är att energiprestandan förändras.
Förändringen som sker är för att resultatet ska spegla ett normalt brukande och
normalår mer än det gjort vid tillämpningar av tidigare författningssamlingar, de
som EU-kommissionen funnit bristfälliga. En mer allmän slutsats i hur och varför
energiprestandan förändras kan dras om vidare studier görs i ämnet.
BEN1 upprättades i december 2016, detta som Sveriges svar på
överträdelseförfarandet EU-kommissionen valde att besluta om i april 2016.
Med BEN1 följer ett antal för- och nackdelar, de främsta fördelarna kommer i
samband med den gemensamma synen på normalt brukande och normalår. I och
med tillämpning av BEN1 normaliseras värden på ett sådant vis att verksamheter och
brukare inte kommer att ha någon större påverkan på byggnadens energiprestanda,
följden av detta ger att liknande byggnader och dess energiprestanda enkelt kommer
att kunna jämföras oavsett vilken verksamhet som bedrivs i dem och byggnaderna
kan uppfylla de krav som BBR ställer. Idag är BEN1 den första svenska
författningssamlingen av sitt slag, detta innebär att den ännu innehåller många
frågetecken och otydligheter. BEN1 har fångat upp och standardiserat ett värde för
varmvattenförbrukningen i byggnader men har ännu inte anammat något liknande
gällande forceringen av ventilationen till följd av byggnadens verksamhet. I det stora
hela är BEN1 en författningssamling som medför många fördelar och uppfyller sitt
syfte, inom den närmsta framtiden kommer vi förhoppningsvis få se en ny upplaga
av BEN där flera av dagens frågetecken rätats ut.
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SKALA 1:50
0
1
METER

RITAD/KONSTR. AV

JFT, NJN

HANDLÄGGARE

LGE

ANSVARIG

2017- 03- 27
LARS- GUNNAR EDBERG
SERVICEBYGGNAD CAMPING
FASADER
2

5

SKALA

A1 1:50
A3 1:100

NUMMER

A-40.3-21

48

BET

FÖRESKRIFTER
ALLMÄNT
ALLA MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS

SEKTION C- C

2

SEKTION B-B

3

LÄNGDMÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH REDOVISAR FÄRDIGT GOLV

SEKTION D-D

MÅTT REDOVISAR FÄRDIG VÄGG OCH VÄGGÖPPNINGSMÅTT
TECKENFÖRKLARING

2986

YTTERVÄGSMÅTT ÄR 400mm AVSER MÅTT FRÅN INSIDA
VÄGG TILL UTSIDA U- BRÄDA. SE RITNING A- 42.6- 61

TEKNIKRUM/ FLÄKT,ELCENTRAL

TEKNIKRUM/ VATTEN OCH VÄRME

TORKRUM

FG=+678,000

SEKTION A- A
1 : 50

SEKTION B-B

SEKTION C- C

A

SEKTION D-D

B

C
SEKTION A- A

+680,700

UNDERTAK

2400

FÖRRUM
HERRAR

2986

2700

+680,400
MATLAGNING,
DISK

DUCHRUM
TVÄTTRUM

TEKNIKRUM/ FLÄKT,ELCENTRAL

PASSAGE

+678,000

SEKTION B-B
1:50
SEKTION A- A
SEKTION A- A

O:\ Fln1\ Byg\ 2016\ 1320022482\ 3_Teknik\ A\ Modell\ A.rvt

C

B

A

BET

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SERVICEBYGGNAD 1
+680,700

BIL OCH HUSVAGNSCAMPING, IDREFJÄLL

UNDERTAK

BASTU

FÖRRUM

PASSAGE

2400

2700

2986

+680,400
TORKRUM

Ramböll Sverige AB
Pelle Bergs Backe 3
Box 1932,
791 19 Falun

ENTRE/ VINDFÅNG

Tf n 010- 6156000
Mail lars- gunnar.edberg@ramboll.se

+678,000
UPPDRAG.NR

RITAD/KONSTR. AV

1320022482
DATUM

HANDLÄGGARE

JFT, NJN

LGE

ANSVARIG

2017- 04- 27 09:49:41

2017- 03- 27
LARS- GUNNAR EDBERG
SERVICEBYGGNAD CAMPING
SEKTIONER

SEKTION C- C
1 : 50

SKALA

NUMMER

A1 1:50
A3 1:100

SEKTION A- A

BET

A-40.2-10

FÖRESKRIFTER
ALLMÄNT
ALLA MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS
LÄNGDMÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH REDOVISAR FÄRDIGT GOLV
MÅTT REDOVISAR FÄRDIG VÄGG OCH VÄGGÖPPNINGSMÅTT
TECKENFÖRKLARING
YTTERVÄGSMÅTT ÄR 400mm AVSER MÅTT FRÅN INSIDA
VÄGG TILL UTSIDA U- BRÄDA. SE RITNING A- 42.6- 61

SEKTION A- A

B

B

A

UNDERTAK

+680,700

FÖRRUM

FÖRRUM

FÖRRUM
DAMER

2700

FÖRRUM

2400

2986

PASSAGE
DUCHRUM

TOALETT

TVÄTTRUM

TOALETTER MED
FÖRRUM, HERRAR

TOALETT

STÄD

+678,000

+678,000

SEKTION D- D

UNDERTAK

680,700

+680,400
TEKNIKRUM/ VATTEN
OCH VARME

A

3056

C

SEKTION E- E

SEKTION A- A

1 : 50

1 : 50

A

B

+680,700

TOALETTER MED
FÖRRUM, DAMER

3056

2700

UNDERTAK
HC TOALETT/ FAMILJERUM

2017- 04- 27 09:54:15

O:\ Fln1\ Byg\ 2016\ 1320022482\ 3_Teknik\ A\ Modell\ A.rvt

+678,000

BET

SEKTION F-F

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

SERVICEBYGGNAD 1

1:50

BIL OCH HUSVAGNSCAMPING, IDREFJÄLL
Ramböll Sverige AB
Pelle Bergs Backe 3
Box 1932,
791 19 Falun
Tf n 010- 6156000
Mail lars- gunnar.edberg@ramboll.se

UPPDRAG.NR

1320022482
DATUM

RITAD/KONSTR. AV

JFT, NJN

HANDLÄGGARE

LGE

ANSVARIG

2017- 03- 27
LARS- GUNNAR EDBERG
SERVICEBYGGNAD CAMPING
SEKTIONER
SKALA

A1 1:50
A3 1:100

NUMMER

A-40.2-11

49

BET

FÖRESKRIFTER
ALLMÄNT
ALLA MÅTT KONTROLLERAS PÅ PLATS

TÖMNINGSSTATION
GRÅVATTEN HUSBILAR

LÄNGDMÅTT ANGES I MILLIMETER
PLUSHÖJDER ANGES I METER OCH REDOVISAR FÄRDIGT GOLV
MÅTT REDOVISAR FÄRDIG VÄGG OCH VÄGGÖPPNINGSMÅTT
TECKENFÖRKLARING

SEKTION B-B

SEKTION C- C

YTTERVÄGSMÅTT ÄR 400mm AVSER MÅTT FRÅN INSIDA
VÄGG TILL UTSIDA U- BRÄDA. SE RITNING A- 42.6- 61

SEKTION D-D
27026

3356

1510

3240

1010

6390

1510

PREFAB.BYGGNAD

A- 42.6-61

E
A- 42.6-61

A- 42.6-61

5694

2983

FG=+678.000

5849

E
1/ 121
TEKNIKRUM/ VATTEN OCH VÄRME 5693

145

C

A- 42.6-61

IV3

FG=+678.000

IV3

600

YD2

1/ 124 TORKRUM

1/ 120
TEKNIKRUM/ FLÄKT,ELCENTRAL

4350

YV1

YD3

YD2

400

D

400

YV1

510 400

400

C

400

573

4350

400

FG=+678.000

145

SEKTION A- A

SEKTION A- A
TS

TS

TS

TS

TS

TS

177

IV3
IV6

IV3

IV3

YV1

IV6
2300

IV7

IV6

209

2788

1/ 111 BASTU

2788

IV3

1/ 113 BASTU

1/ 115a DUCHRUM MED FÖRRUM

177

1/ 109a DUCHRUM MED
FÖRRUM

7560

IV6
2300

YV1

TS

7162

TS

IV6
IV4

IV4

IV3

1/ 115b DUCHRUM
MED FÖRRRUM

IV3

B

IV3
145

YD4

IV5

IV3

GP800

1/ 102b. PASSAGE

D1

1/ 118 TOALETT
145

TS

1/ 122 HC TOALETT/ FAMILJERUM

1/ 103 MATLAGNING, DISK

K/ F

JFRB A- 42.6-61

F2

YD3

IV2
YV1

400

A

IV3

1/ 123 TVÄTTRUM

YV1

DM

JFR A- 42.6-61

YD1
K/ F

YD3

F1

800

DM
YD3

IV5

TM/ TT TM/ TT

IV2

1/ 101 ENTRE/ VINDFÅNG

YV1

O:\ Fln1\ Byg\ 2016\ 1320022482\ 3_Teknik\ A\ Modell\ A.rvt

GD1

IV2

2000

IV2
1/ 104 STÄD

3066

IV5
IV3

1/ 105 TOALETT

YV1

1/ 117 TOALETTER MED FÖRRUM, DAMER

IV5

GP800

FG=+678.000

6150

1/ 102a. PASSAGE

D1

1/ 102b. PASSAGE

D1

1/ 114 FÖRRUM DAMER

D1

D1

2017- 04- 27 10:19:14

IV4

IV3

1561

1/ 106 TOALETTER MED FÖRRUM, HERRAR

1650

1/ 112 FÖRRRUM

1/ 107 FÖRRUM HERRAR

YD4

YV1
400

3700

1/ 110 FÖRRRUM
IV4

1/ 116 TVÄTTRUM

IV3

910

IV3

F1
F1

YD3

F2
YV1

F3

YV1

505

1/ 108 TVÄTTRUM

YV1

14788

Sect ion F

IV6

IV6

1/ 109b DUCHRUM MED FÖRRRUM

400 400 400

SEKTION E- E

A
BET

JFR A- 42.6-61

A

ÄNDRINGEN AVSER

DATUM

SIGN

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Sect ion F

SERVICEBYGGNAD 1
400

2830

1010

400
110

505

954

910

444

1010

444

910

954

400

722

910

910

1710
250

9700

722

400

1747

1800

250

5500

765

1010

304 400

636

1010

1190

910

9700

204

1621

27026

400

BIL OCH HUSVAGNSCAMPING, IDREFJÄLL
Ramböll Sverige AB
Pelle Bergs Backe 3
Box 1932,
791 19 Falun
Tf n 010- 6156000
Mail lars- gunnar.edberg@ramboll.se

1

2
SEKTION E- E

3

4

SEKTION B-B
SEKTION C- C

2

1320022482

RITAD/KONSTR. AV

JFT, NJN

HANDLÄGGARE

LGE

ANSVARIG

2017- 03- 27
LARS- GUNNAR EDBERG
SERVICEBYGGNAD CAMPING
SERVICEBYGGNAD PLAN

SKALA 1:50
0
1
METER

UPPDRAG.NR

DATUM

SEKTION D-D

5

SKALA

A1 1:50
A3 1:100

NUMMER

A-40.1- 02

50

BET

1

