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Sammanfattning 
EU har ställt höga krav på energianvändning i byggnader genom ett nytt direktiv där respektive 
medlemsland har fått i uppdrag att ta fram gränsvärden för energianvändning i just sitt land. I 
Sverige har Boverket fått detta ansvar. I och med det skärpta krav som har föreslagits finns en 
orolighet i byggbranschen att det kommer att bli svårt att uppfylla det. Tillverkare av småhus 
har ofta en standardiserad konstruktion som de nu kan behöva ändra på. 
 
Syftet med detta examensarbete blev därför att undersöka om en småhustillverkare behöver 
förändra sin standardkonstruktion, och i så fall vilka förändringar som kan göras, för att uppnå 
det nya kravet för energianvändning. 
 
Genom att studera nuvarande energikrav och Boverkets förslag på nytt krav samt teorier inom 
byggnadskonstruktion har den teoretiska grunden för examensarbetet lagts. En litteraturstudie 
har dessutom gjorts över tidigare studier inom området, där framför allt förbättringsåtgärder för 
att få energisnålare hus har varit till stor hjälp för detta arbete. Studien av en småhustillverkare 
har genomförts genom att energianvändningen av ett småhus i standardutförande har tagits fram 
i simuleringsprogrammet IDA ICE. Studerat hus är en trävilla med bergvärme och FTX-
ventilation beläget i klimatzon 1. Efter simuleringen har åtta förbättringar i husets konstruktion 
gjorts med nya simuleringar för att identifiera vilka av dessa förbättringar som är lämpliga att 
utföra. De mest lämpade förbättringarna har slutligen kombinerats ihop för att uppnå det nya 
energikravet. 
 
Studien visar att nuvarande konstruktion inte uppfyller kommande krav. Utifrån de 
avgränsningar som har gjorts rekommenderas att följande tre åtgärder vidtas; installation av en 
värmepump med COP 4 istället för 3, fönster och dörrar med U-värde 0,8 W/(m2*K) istället för 
1,2 W/(m2*K) samt ytterväggar med U-värde 0,1 W/(m2*K) istället för 0,137 W/(m2*K). Dessa 
rekommendationer utgår från att det föreslagna kravet även gäller för klimatzon 1.  
 
Nyckelord: energikrav, energianvändning, energibesparing, nybyggnation, Boverkets 
byggregler, energisimulering, energianalys, IDA ICE. 
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Abstract 
The EU has demanded lower energy consumption in buildings through a new directive where 
each member state has been assigned the task of developing new energy consumption targets 
for their respective country. In Sweden, Boverket has been assigned this responsibility. There 
is a concern in the Swedish construction industry that it will be difficult to meet these new 
requirements. Manufacturers of small houses usually have a standardized design that they now 
may need to adjust. 
 
The purpose of this thesis was therefore to investigate whether a single-family house 
manufacturer needs to change its standard construction, and if so, what changes could be made 
to achieve the new requirements for energy usage. 
 
By studying current energy requirements and Boverket's proposal for future requirements as 
well as theories in architectural engineering, the theoretical basis for the thesis has been laid 
out. A literature study has also been performed of previous studies in the field. Particularly 
studies of home improvements to get energy-efficient houses have been of great help for this 
work. A single-family house has been constructed and simulated in the IDA ICE simulation 
program. The house was made out of wood with a ground source heat pump and FTX 
ventilation located in climate zone 1. Eight improvements in the house design have been studied 
with new simulations to identify which of these improvements are appropriate to implement. 
The most suitable improvements have finally been combined to meet the new energy 
requirements. 
 
The study shows that the current house construction design does not meet future requirements. 
Based on the delimitations that have been made for this thesis, it is recommended that the 
following three measures are to be taken; A heat pump with a COP of 4 instead of 3, windows 
and doors with a U-value of 0.8 W/(m2*K) instead of 1,2 W/(m2*K) and outer walls with a U-
value of 0.1 W/(m2*K) instead of 0,137 W/(m2*K). These recommendations are based on the 
assumption that the proposed new requirements are also applicable for climate zone 1. 
 
Key words: energy requirements, energy usage, energy savings, new construction, building 
construction regulations, energy simulation, energy analysis, IDA ICE. 
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Nomenklatur 
 
Atemp  
 
 
 
 
Byggnadens 
energianvändning 
 
 
 
Byggnadens specifika 
energianvändning 
 
Dimensionerande 
vinterutetemperatur, 
DVUT 
 
Fastighetsenergi 
 
 
FTX-ventilation 
 
Hushållsenergi 
 
 
 
 
Klimatskärm/klimatskal 
 
Köldbryggor 
 
 
Lågenergihus 
 
 
Normalår 
 
 
Passivhus 
 
 
 
 
 

Arean av samtliga utrymmen avsedda att värmas till mer än 
10 °C, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som 
upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och 
dylikt inräknas. Area för garage inräknas inte. 
 
Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår 
behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt 
energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 
byggnadens fastighetsenergi. 
 
Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i 
kWh/m2 och år. Hushållsenergi inräknas inte. 
 
Den temperatur, för representativ ort, som framgår av 1-
dagsvärdet i ”n-day mean air temperature” enligt SS-EN ISO 
15927-5. 
 
Avser den energi som används för att driva de tekniska 
systemen i en byggnad såsom fläktar, pumpar, hissar etc. 
 
Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. 
 
Den energi (oftast el) som används för hushållsändamål, 
såsom diskmaskin, tvättmaskin, belysning, TV, datorer etc. 
Hushållsenergi inräknas inte i byggnadens 
energianvändning. 
 
Yttervägg, yttertak, golv, fönster och ytterdörr. 
 
Delar av klimatskärmen där byggnadens värmeflöde är större 
än i övriga omgivande byggnadsdelar. 
 
Lågenergihus är ett samlingsnamn och syftar till hus som har 
en lägre energianvändning än dagens krav i BBR. 
 
Medelvärdet av utomhusklimatet under en längre tidsperiod 
(t.ex. 30 år). 
 
Ett passivhus är en typ av lågenergihus som ska ha ett så tätt 
klimatskal att den värme som genereras i huset av människor 
och elektriska apparater ska räcka för att värma upp huset. 
Det finns ett antal krav som ska vara uppfyllda för att få kalla 
ett hus för ett passivhus. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en inledning till examensarbetet där läsaren får ta del av bakgrund och 
problem inom examensarbetets område, den litteraturstudie som har gjorts samt syfte och 

avgränsningar. 
 
Utsläpp av växthusgaser och klimatförändringar är något som cirkulerar flitigt i media idag. 
Världens totala energianvändning låg 2012 på drygt 104 000 TWh och de flesta av världens 
forskare är eniga om att detta inte är en hållbar situation, främst på grund av alla de utsläpp som 
detta orsakar (Energimyndigheten, 2015). Chang, o.a., (2015) nämner att den energi som 
används i bostäder och lokaler står för hela 40% av den totala energianvändningen. 
 
Som ett led i den globala kampen mot att minska belastningen på klimat, miljö och hälsa har 
EU tagit fram ett mål att medlemsländerna måste minska sin energianvändning med 20% fram 
till 2020. Detta bör göras genom energieffektiviseringar för att göra den europeiska ekonomin 
mer konkurrenskraftig och främst genom effektiviseringar inom energitjänster, kraftvärme, 
byggnaders energiprestanda samt produkters energieffektivitet. En minskad energianvändning 
främjar också en trygg energiförsörjning och ett mindre beroende av energileverantörerna 
(Europaparlamentet, 2016). 
 
I takt med att vi blir fler människor på jorden kommer rimligen behovet av byggnader att öka 
och därmed också energin som används inom denna sektor. Detta, tillsammans med den idag 
stora andelen av den totala energianvändningen som sektorn utgör, gör det till ett viktigt område 
(Chang, et al., 2015). 
 

1.1 Problembeskrivning 
I byggnader används energi i huvudsak till att värma upp utrymmena, generera varmvatten samt 
att driva apparater som t.ex. lampor och vitvaror. Direktivet angående produkters 
energieffektivitet behandlar hur energin till eldrivna apparater kan minskas medan byggnaders 
energiprestanda behandlar energi för uppvärmningen. Uppvärmning och varmvatten står för 
ungefär 60% av byggnadens totala energibehov, varför det är lönsamt att förbättra det området 
(Lundh & Hiller, 2011). 
 
I EU:s direktiv för byggnader framgår att från och med 2021 ska alla nya byggnader ha ett 
maximalt värde för energianvändning. Denna användning innefattar uppvärmning, produktion 
av varmvatten samt driftsel (ej hushållsel till t.ex. belysning). För ett småbostadshus i Sverige 
kommer det maximala värdet för detta att ligga på 80 kWh/m2 (om huset byggs i Stockholm) 
(Boverket, 2015). Detta redovisas i detalj längre fram i rapporten i kapitel 2.3. 
 
De nya, lägre kraven innebär en omställning för hela byggbranschen. För de större byggbolagen 
är ofta varje nytt projekt unikt och projekteras separat, medan småhustillverkarna ofta har en 
standardkonstruktion för att optimera sin produktion. I och med de nya kraven finns en risk att 
småhustillverkare behöver se över och förändra sina standardkonstruktioner. 
 
Studien har delvis valts för att författaren själv är i en process av att bygga ett nytt hus och är 
intresserad av att det nya huset inte bara ska uppfylla dagens byggkrav utan även det kommande 
kravet, men också för att det anses finnas ett värde för branschen i studien. 
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1.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har gjorts för att få en bra grund inom ämnet. Vetenskapliga artiklar har 
hämtats genom Sciencedirect.com där följande sökord har använts: energy use in houses, 
energy utilization house, energy performance in houses, Swedish houses, building energy, low 
energy house, passive house. 
 
Det finns otaliga studier i hur befintliga hus kan förbättras och minska sin energianvändning. 
Av alla dessa studier är det främst svenska och nordiska studier som författaren har fokuserat 
på, med hänsyn till nuvarande studiens lokalisering och eftersom omgivande klimat påverkar 
energianvändningen. Befintliga hus har ofta en betydligt högre energianvändning är dagens 
nybyggda standardhus varför dessa studier kan påvisa en högre besparingspotential. 
Principerna för energieffektivisering är dock densamma varför dessa studier har varit till nytta. 
 
Ekström & Blomsterberg (2016) har gjort en intressant studie om besparingspotentialen hos 
befintliga hus som renoveras mot passivhusstandard. De gör en generalisering av husbeståndet 
i Sverige och nämner nio renoveringssteg som tillsammans ger en energibesparing på mellan 
66-73%. Största besparingen görs genom att förbättra husets klimatskal. Gustavsson & Joelsson 
(2007) finner också dessa siffror i sina studier. Att renovera befintliga hus mot passivstandard 
hör till ovanligheterna då det krävs relativt stora investeringar, däremot är det speciellt 
intressant att studera detta vid nybygge då det nya kravet gör att nybyggda hus kommer behöva 
konstrueras nära passivhusstandard. Erlandsson et al. visade i en studie från 1997 att det var 
lönsamt att renovera och förbättra isoleringen i ytterväggarna. Siffrorna i denna studie får dock 
anses vara utdaterad då byggnadskraven har blivit betydligt strängare sedan 1997, dock visar 
studien på vikten av ytterväggarnas uppbyggnad vilket är av nytta även i den här studien och i 
linje med övriga studier. Vid förbättringar av klimatskalet är det viktigt att ta hänsyn till husets 
befintliga egenskaper då vissa förbättringar inte reducerar energianvändningen nämnvärt, men 
Joelsson & Gustavsson (2009) säger att det generellt är applicerbart för hus byggda på 1960- 
och 1970-talen. Vid nybygge däremot kan standarden redan vara så pass hög att förbättringar 
kostar betydligt mer än den energibesparing de medför. 
 
Förutom klimatskalet påverkar även uppvärmningssystemet energianvändningen. Gustavsson 
& Joelsson (2007) visar i sin studie hur olika uppvärmningssystem kan ha olika påverkan och 
menar att valet av system har en större påverkan på energianvändningen än förändringar i 
klimatskalet. Det är viktigt att studera uppvärmningssystem och dess komponenter för att 
utforma ett system som passar bäst till det hus som ska byggas och att specifikationer testas av 
olika testorgan då värmesystemet påverkar energianvändningen. Även lokalisering i landet 
påverkar energianvändningen, mer än vad förändringar i klimatskalet gör, och kan således styra 
om renoveringar är lönsamma eller inte (Joelsson & Gustavsson, 2008). Detta är viktigt att 
tänka på för de småhustillverkare som levererar hus i hela Sverige då det är skillnad på klimatet 
mellan Norrbotten och Skåne. Detta påverkar husets energibehov, vilket Joelsson & Gustavsson 
(2008) nämner i sin studie. 
 
Det finns även studier där traditionellt nybyggda hus har jämförts med lågenergi- och passivhus. 
Audenaert et al. (2008) visar att den större kostnaden som tillkommer genom att bygga ett 
lågenergihus jämfört med ett traditionellt hus snabbt sparas in genom minskade 
energikostnader. Även ett passivhus ger ett plusresultat, dock på relativt lång sikt. Energisnåla 
hus är ofta synonymt med täta hus och en stor farhåga med det är att kvaliteten på inomhusluften 
blir för dålig. Langer et al. (2015) visar dock på att inomhusluften i ett passivhus är av lika bra 
kvalitet som ett traditionellt byggt hus. Rohdin et al. (2014) finner också i sin studie att 
inomhusklimatet i passivhus generellt är bra, dock med viss förekomst av kalla golv. Däremot 
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behöver ett tätt hus mer tanke i designskedet för att minimera extra värmealstring för att hålla 
en god inomhuskomfort, t.ex. genom solavskärmning under de varma månaderna. Det finns 
dock en osäkerhet om branschen är redo att bygga lågenergihus. Persson & Grönkvist (2015) 
nämner i sin studie att det finns flera barriärer att övervinna innan lågenergihus kan bli vanligt 
förekommande. I dagsläget är det få husbyggare som är medvetna om att det går att bygga hus 
med lägre energianvändning än ”standard” och branschen är dåliga på att informera om detta. 
Det kan bero på att hustillverkarna själva saknar den kunskap som behövs för att bygga mer 
energieffektivt, både utförande- och teknikmässigt. Även Boverket har identifierat denna 
barriär i sin utredning inför deras förslag till nya kravnivåer (Boverket, 2015). Där menar man 
att för högt ställda krav kan innebära negativa följder för byggbranschen då den kompetens och 
teknik som behövs till stor del saknas. 
 
Som framgår finns en viss spridning i den litteratur som har studerats men det är för att få en 
sammanhängande bild av möjlig energieffektivisering i byggnader. Stort fokus i tillgänglig 
litteratur är på det befintliga bostadsbeståndet och att minska dess energianvändning. Detta är 
givetvis en viktig del i att minska den totala energianvändningen men eftersom det nya kravet 
gäller nybyggnation är det intressant att också studera hur en lägre energianvändning kan 
uppnås för dessa hus. Studien motiveras också av den oro som finns i branschen för att klara av 
att uppfylla kravet utan alltför stora negativ följder. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om en småhustillverkare behöver förändra sin 
standardkonstruktion, och i så fall vilka förändringar som kan göras, för att uppnå det nya kravet 
för energianvändning. Mer specifikt besvarar studien följande forskningsfråga: 
 
FF: Vilka förändringar i husets konstruktion och system är lämpliga att göra för att uppnå en 
lägre energianvändning? 
 
För att hålla sig inom angiven tidsram undersöker studien endast en småhustillverkares 
standardkonstruktion och endast en utformning på hus. Det finns mindre skillnader mellan alla 
småhustillverkare och utformningen på huset påverkar energianvändningen. Författaren hoppas 
ändå att studien ska bli tillräckligt generaliserbar för att bli användbar av flera tillverkare. 
Dessutom har inte den ekonomiska lönsamheten i förändringarna beräknats utan hänsyn tas 
endast till energibesparingen. 
 

1.4 Tillvägagångssätt 
Studien har genomförts genom att energianvändningen i ett småhus i standardutförande har 
tagits fram i ett simuleringsprogram. Därefter har förbättringar av husets konstruktion gjorts 
med nya simuleringar för att identifiera förbättringar så att det nya energikravet uppnås. 
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2 Teori 
Detta kapitel innehåller den teoretiska referensram som står som grund till examensarbetet. 
Kapitlet behandlar de krav som ställs idag och förslag på kommande krav. 

 

2.1 Boverkets byggregler, BBR 
Boverkets byggregler, BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd gällande tillgänglighet, 
bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa, miljö, bullerskydd, 
säkerhet vid användning samt energihushållning. BBR gäller både vid uppförande av en ny 
byggnad och vid ändring av en befintlig byggnad (Boverket, 2011). I fortsättningen behandlas 
endast kapitlet i BBR som rör energihushållning och all information är hämtad därifrån om inte 
annan källa anges. 
 
Det som BBR ställer krav på inom energihushållning är följande fyra punkter: 

• Byggnadens specifika energianvändning 
• Installerad eleffekt för uppvärmning 
• Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage 
• Byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (för de byggnadsdelar som 

omsluter byggnaden) 
 
Det finns tre faktorer som avgör vad maxvärdet får vara för respektive punkt; vilken typ av 
byggnad det är (bostäder eller lokaler), var i Sverige byggnaden är belägen samt om byggnaden 
värms upp med elvärme eller inte. Sverige har delats upp i fyra zoner, se Tabell 2-1. 
 
Tabell 2-1 Sveriges klimatzoner 

Zon Län 
I Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län 
II Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län 
III Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, 

Stockholms, Uppsala, Gotlands län samt Västra Götalands län utom kommunerna 
Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö 

IV Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län samt i Västra Götalands län kommunerna 
Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Öckerö 

 
Den byggnad som ska studeras är ett enfamiljshus som värms upp med elvärme och ligger i 
klimatzon 1. I Tabell 2-2 redovisas de värden som är aktuella för studien, för övriga värden 
hänvisas till BBR. 
 
Tabell 2-2: Maxvärden för studiens byggnad 

Byggnadens specifika 
energianvändning 
(kWh/m2 Atemp och år) 

Installerad eleffekt 
för uppvärmning 
(kW) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångs-
koefficient (W/m2 K) 

Klimatskärmens 
genomsnittliga 
luftläckage vid 50 Pa 
tryckskillnad (l/s m2) 

95 5,51 0,4 * 
 
*Inget värde anges för klimatskärmens luftläckage, men klimatskärmen ska vara så tät att 
övriga krav uppfylls. 

                                                
1 Tillägg får göras med 0,035(Atemp-130) då Atemp > 130 m2  
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2.2 Fördjupning av energikraven  
Detta avsnitt går igenom respektive krav och utvecklar hur värdena i Tabell 2-2 beräknas. 
 
2.2.1 Byggnadens specifika energianvändning 
Byggnadens specifika energianvändning (Espec) är den till byggnaden levererade energin 
fördelat på uppvärmd area (Atemp) och uttryckts i kWh/m2 och år, vilket beskrivs med följande 
formel: 
 

����� = ���� 	
���⁄      (1) 
 
En byggnads energianvändning (Ebea) består av den energi som behövs i byggnaden under ett 
normalår för uppvärmning (Euppv), komfortkyla (Ekyl), tappvarmvatten (Etvv) och byggnadens 
fastighetsenergi (Ef). Elektricitet för hushållsenergi räknas inte med. Byggnadens 
energianvändning kan då sammanställas i följande formel (Boverket, 2011): 
 

���� = ���� + ���� + �
�� + ��      (2) 
 
Elmroth (2015) nämner ett mer detaljerat sätt att räkna ut en byggnads energianvändning. 
Elmroth har dock inkluderat hushållsenergin i sin formel för energianvändningen vilket han 
påpekar måste subtraheras bort om energianvändningen ska jämföras med BBR-kraven. 
Däremot får värmetillskotten som alstras från hushållsenergin tas med i beräkningarna. Elmroth 
(2015) sammanställer byggnadens energianvändning enligt: 
 

���� = ��ä��� + ���� + �
�� + ��� + �� + �� − ��å� − �
������

 − ����  (3) 
där 
Evärme = värmebehov för att täcka värmeförluster pga. transmission (inkl. köldbryggor) genom 

byggnadens klimatskal (Et), värmebehov för ventilation (Ev) och för värmeförluster 
pga. läckage genom otätheter i klimatskalet samt genom vädring (El). 

Ekyl =  energibehov för komfortkyla. 
Etvv =  värmebehov för tappvarmvatten. 
Edr =  distributions- och reglerförluster. 
Ef =  fastighetsenergi är den elanvändning som är relaterad till själva byggnadens behov, 

t.ex. el för att driva motorer till pumpar och fläktar och drivel till 
frånluftsvärmepumpar. 

Eh =  hushållsenergi (i lokaler benämns detta som verksamhetsenergi). 
Evåv =  värme som kan återvinnas och tillgodogöras i huset (genom ventilationsvärmeväxlare, 

avloppsvärmeväxlare, etc.). 
Etillskott = värmetillskott som kan tillgodogöras från internlaster (värme från personer, från 

hushållsenergianvändning, från tappvarmvatten etc.). 
Esol =  värmetillskott genom solinstrålning genom fönster. 
 
Ovanstående formel gör det lättare att urskilja de delar som har en större inverkan på 
energianvändningen. Nedan beskrivs hur respektive del i formeln beräknas. 
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2.2.1.1 Transmissionsförluster, Et 
Transmissionsförluster är den värmetransport som sker genom husets klimatskal när 
temperaturen utomhus är kallare än temperaturen inomhus. Graden av värmetransport beror 
således på temperaturen samt hur väl huset är isolerat. Transmissionsförlusterna är en stor del 
av byggnadens energianvändning varför det är viktigt med ett välisolerat klimatskal. 
Värmeförlusten genom transmission skrivs enligt följande formel (Abel & Elmroth, 2016): 
 

��
� = ∑� 	 !"� − "�#      (4) 
där 
��
�  =  värmeförlust genom alla byggnadskomponenter, W. 
Uj =  värmegenomgångskoefficient, W/(m2*K) 
Aj =  komponentens area, m2 
tr =  temperatur inne, K eller °C 
te =  temperatur ute, K eller °C 
 
Vid anslutningar mellan byggnadskomponenter, så kallade köldbryggor, sker ännu större 
värmetransport än genom respektive komponent. Köldbryggorna står för 20 % av 
transmissionsförlusterna. Det är därför viktigt att se över dessa detaljer, totalt sett blir det många 
meter med anslutningar på ett hus. Förlusterna genom köldbryggorna skrivs enligt följande 
formel (Elmroth, 2015): 
 

$�ö�����&&�� = '∑Ψ�)� +∑Χ +!"� − "�#    (5) 
där 
qköldbryggor = värmetransporten genom köldbryggor, W 
Ψk =  värmegenomgångskoefficienten för linjär köldbrygga, W/(m*K) 
lk =  längden av den linjära köldbryggan mot inneluft, m 
Χj =  värmegenomgångskoefficienten för punktformig köldbrygga, W/K 
ti =  genomsnittlig innetemperatur, K eller °C 
te =  genomsnittlig utetemperatur, K eller °C 
 
2.2.1.2 Värmebehov för ventilation, Ev 
Ventilationen tar bort förorenad luft, orsakad av människor och deras aktiviteter, och ersätter 
den med frisk luft. Ventilationsflödet bestäms av antal personer i huset samt deras aktiviteter 
och enligt BBR får det lägsta flödet inte understiga 0,35 l/s per m2 golvarea. Energi behövs för 
att värma den inkommande luften och beräknas enligt (Elmroth, 2015): 
 

�� = ,-.� !"� − "�#      (6) 
där 
Ev =  värmebehov för ventilation, W 
, =  luftens densitet, kg/m3 
c =  luftens specifika värmekapacitet, W*h/(kg*K) 
.� 	=  luftflöde, m3/h 
ti =  genomsnittlig innetemperatur, K eller °C 
te =  genomsnittlig utetemperatur, K eller °C 
där ρc kan sättas till 0,33 Wh/(m3*K). 
 
Den el som krävs för att driva ventilationsanläggningen räknas under fastighetsenergi. 
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2.2.1.3 Värmeförluster pga. läckage och vädring, El 
Läckage av värme genom klimatskalet gör att onödig mängd uteluft måste värmas. Det kan 
också innebära risk för drag vilket kompenseras genom en ökad inomhustemperatur. Önskvärt 
är ett helt lufttätt hus som ventileras rätt. På samma sätt släpper vädring ut varm inneluft vilket 
kräver energi då tilluften måste värmas upp. Sommartid kan dock vädring vara ett alternativ för 
att föra bort oönskad värme. Vid vädring är det viktigt att se till att termostatventilerna inte 
känner av den kallare uteluften och ökar på värmetillförseln (Elmroth, 2015). 
 
Det är svårt att beräkna luftläckaget till följd av otätheter då otätheterna ofta inte är 
identifierade. Vid energiberäkningar används istället schablonvärden. I äldre byggregler var 
kravet på läckage högst 0,8 l/s och m2 omslutningsarea och för riktigt energieffektiva hus 
rekommenderas att läckaget är högst 0,4 l/s och m2 omslutningsarea. I studien kommer läckaget 
sättas till 0,6 l/s och m2 omslutningsarea. 
 
Även för värmeförluster vid vädring bör ett schablonvärde användas, vilket uppgår till 4 
kWh/(m2, år) för småhus (Sveby, 2012). 
 
2.2.1.4 Energibehov för kyla, Ekyl 
Detta innefattar den energi som används för att sänka husets inomhustemperatur för människors 
komfort. Det är endast köpt energi som ska räknas. Har huset tillgång till någon form av frikyla 
räknas inte det med (Elmroth, 2015). 
 
Om ett hus behöver föra bort värme är det dock mer effektivt att skärma av solen för att minska 
solinstrålningen och på så sätt slippa betala för kylenergi. 
 

2.2.1.5 Värmebehov för tappvarmvatten, Etvv 
Varmvatten används främst i duschar/badkar och i husets olika tappkranar. Dessa är betydligt 
mer snålspolande idag än tidigare varför mängden varmvatten som används har minskat. Tvätt- 
och diskmaskiner är numera ofta kopplade till endast kallvatten och maskinerna värmer vattnet 
med hjälp av el. Denna el hamnar dock under hushållsenergi (Elmroth, 2015). 
 
Värmebehovet för tappvarmvatten beror därmed på brukarnas vanor och beteenden. Med 
anledning av detta används även här ett schablonvärde för att räkna ut energibehovet, vilket är 
20 kWh/(m2, år) (Sveby, 2012). 
 

2.2.1.6 Distributions- och reglerförluster, Edr 
Distributionsförluster är de förluster som sker genom ledningar för värme och tappvarmvatten. 
Storleken på förlusterna beror på ledningarnas placering, längd och värmeisolering. 
Distributionsförlusterna kan innebära att mindre värme behövs i huset under vintern, men kan 
också innebära att det blir för varmt i huset under sommaren. Förlusterna för värmedistribution 
antas vara 3–5 % av tillförd nettoenergi medan förlusterna för tappvarmvatten rekommenderas 
sättas till minst 4 kWh/m2 Atemp (Elmroth, 2015). 
 
Reglerförluster syftar till skillnaden mellan önskad temperatur i huset och den faktiskt hållna 
temperaturen. Skillnaden uppstår på grund av värmesystemets utformning, injustering och 
reglerförmåga. Termostater av god kvalitet kan minska förlusterna genom att i tid känna av 
husets temperatur och snabbt strypa värmetillförseln. Genom att sätta en högre 
inomhustemperatur vid beräkningar för att kompensera för reglerförluster, vanligen runt 1 °C 
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högre (Elmroth, 2015). Detta läggs då till den av Sveby (2012) rekommenderade 
innetempteraturen på 21 °C. 
 

2.2.1.7 Fastighetsenergi, Ef 
Fastighetsenergi, eller fastighetsel, är den elanvändning som är relaterad till själva byggnadens 
behov, t.ex. el för att driva cirkulationspumpar för värme och ventilationsfläktar. Sveby (2012) 
anger att fastighetselen vanligen ligger på ca 1000-2000 kWh/år. 
 

2.2.1.8 Hushållsenergi, Eh 
Hushållsenergin är den el som används för apparater och belysning. Behovet av hushållsenergi 
är till stor del beroende av brukarnas vanor och det är stor variation mellan hushåll. För småhus 
brukar hushållsenergin uppskattas till 5 000 kWh/år (Elmroth, 2015). Sveby (2012) nämner i 
sin rapport att ett schablonvärde på 30 kWh/m2 (Atemp) är lämpligt att använda. 
 

2.2.1.9 Återvunnen värme, Evåv 
Värmebehovet för ventilation är en stor del av husets totala energianvändning och där finns det 
två möjligheter att återanvända den varma frånluften, genom en värmeväxlare eller med en 
värmepump. Används värmeväxlare i ventilationen värms tilluften upp av frånluften och ca 80 
% av luftens värmeinnehåll kan återvinnas, beroende på verkningsgraden på värmeväxlaren. 
Värmeväxlaren bör dock kunna kopplas bort när det inte föreligger något uppvärmningsbehov. 
En värmepump kyler ner frånluften och använder värmen till att värma upp huset via ett 
vattenburet värmesystem. Här bestämmer värmepumpens värmefaktor hur mycket värme som 
kan återvinnas (Elmroth, 2015). 
 
Det är också möjligt att återvinna värme från avloppsvatten genom en avloppsvärmeväxlare. 
En värmeväxlare går att koppla separat till duschen för att endast förvärma duschvattnet eller 
till varmvattenberedaren för att förvärma inkommande kallvatten (Elmroth, 2015). 
 

2.2.1.10 Värmetillskott från internlaster, Etillskott 
Värmetillskott från internlaster kommer dels från de människor som vistas i huset och dels från 
hushållsenergin. Sveby (2012) nämner att en vuxen människa avger ca 100 W och ett barn 
avger ca 60 W och att ett medelvärde på 80 W är rekommenderat att använda vid beräkningar. 
Närvarotiden beräknas vara 14 timmar per person och dygn. Vidare bedöms att ca 70 % av 
hushållsenergin och fastighetsenergin kan tillgodogöras som värme i huset. 
 
Förluster från varmvattnet pga. stillestånd i ledningar/beredare och värmeavgivning vid 
spolning ger ett värmetillskott och den energi som kan tillgodoräknas brukar sättas till 20 % av 
värmebehovet för tappvarmvatten. Dock går det åt värme till att värma stillastående kallvatten 
i toaletter, men värden för detta saknas (Sveby, 2012). 
 
Även regler- och distributionsförluster kan delvis räknas med som tillskott, även om det kan 
vara svårt att uppskatta vilken mängd energi som förlusterna tillför huset i form av 
uppvärmning. 
 

2.2.1.11 Värmetillskott genom solinstrålning, Esol 
Enligt Elmroth (2015) har solinstrålning genom fönster en mycket stor påverkan på husets 
energibalans. Speciellt under sommaren medför solinstrålningen höga temperaturer inomhus, 
men även under vår och höst tillför solinstrålningen energi. Detta medför att det är viktigt att 
utforma huset med skydd för solinstrålningen, genom t.ex. markiser eller solskyddsglas. 
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Värmetillskottet från solinstrålning beror på fönstrens väderstreck, skuggning och storlek samt 
var huset är placerat geografiskt. Solinstrålningen kan förenklas genom: 
 

���� = ∑ 0��� ∗ 	&��� ∗ 2     (7) 
där 
Esol = värmetillskott genom solinstrålning, W 
Isol =  solinstrålning för aktuellt väderstreck, W/m2 
Aglas =  fönsterarea, m2 

g =  soltransmission 
 
2.2.2 Installerad eleffekt för uppvärmning 
Installerad eleffekt är den effekt som maximalt kan upptas av de apparater som behövs för att 
hålla rätt inomhusklimat, tappvarmvattenproduktion och ventilation. Det maximala 
effektbehovet beräknas vid dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, för aktuell plats där 
huset är beläget. De poster som ingår i beräkningen är de förluster som huset avger (Elmroth, 
2015). Detta beräknas genom: 
 

34567 = �
 + �� + �� + ��� + �
��      (8) 
där 
PDVUT = maximal eleffekt 
Et = transmissionsförluster (inkl. köldbryggor) genom byggnadens klimatskal, W 
Ev = ventilationsförluster, W 
El = värmeförluster pga. läckage genom otätheter i klimatskalet, W 
Edr =  distributions- och reglerförluster, W 
Etvv =  förluster från tappvarmvatten, sätts ofta till 0,5 kW 

 
2.2.3 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
Det är möjligt att få en låg specifik energianvändning genom att fokusera mer på teknisk 
utrustning och mindre på husets byggnadsteknik. Dock kan denna tekniska utrustning gå sönder 
och ersättas med annan utrustning som gör att husets energianvändning ökar. Det är också 
relativt dyrt att i efterhand ändra konstruktionen i ett hus. Det är med anledning av detta som 
det även ställs krav på den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, så att huset 
konstruktionsmässigt bidrar till låg energianvändning. 
 
I den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten ingår värmetransporten genom de olika 
byggnadsdelarna samt värmetransporten genom köldbryggorna. Vid beräkning används 
följande formel (Elmroth, 2015): 
 

�� = 8∑ 69:9;∑ �<=<>
<?@ ;∑ AB

C
B?@

D
9?@ E

:F>
     (9) 

där 
Um =  genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, W/(m2*K) 
Ui =  värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i, W/(m2*K) 
Ai =  area för komponenten i, m2 
lk =  längden av den linjära köldbryggan k, m 
Ψk =  värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k, W/(m*K) 
Χj =  värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j, W/K 
Aom =  sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft, m2 
  



 10 

2.3 Förslag på nya krav 
Som det nämndes i inledningen har EU beslutat att alla nya byggnader från och med 2021 ska 
vara nära-nollenergihus. EU har sedan gett varje medlemsland uppgiften att bestämma vad det 
innebär i praktiken för varje land. Sveriges regering har i sin tur delegerat uppgiften till 
Boverket, som nu har tagit fram ett förslag på hur de nya kraven ska se ut för Sverige (Boverket, 
2015). 
 
Boverket föreslår att kravet på byggnadens energiprestanda beräknas utifrån den energin som 
är levererad (köpt) till byggnaden. Detta är den energi som levereras till byggnadens tekniska 
system för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsdrift. Det 
ska dock vara möjligt att räkna bort energi som har omvandlats på plats från sol, vind, mark, 
luft och vatten och som används i byggnaden. Dessutom föreslår Boverket att viktningsfaktorer 
används för att underlätta jämförelser mellan byggnader som använder el respektive övriga 
energislag. Då försvinner dagens uppdelning på eluppvärmda och ej eluppvärmda byggnader. 
Viktningsfaktorerna föreslås bli 2,5 för el som används till uppvärmning, kyla och 
tappvarmvatten och 1 för övriga energislag. Byggnadens energiprestanda beräknas då enligt 
(Boverket, 2015): 
 

����� = 'GHI,KCCL;GHI,MLL;GHI,<NIO+∗P,Q;GHI,ROSM;GKCCL;GMLL;G<NIO
:MH>C

   (10) 

där 
Espec =  byggnadens energiprestanda, kWh. 
Eel,uppv = elenergi till uppvärmning, kWh. 
Eel,tvv = elenergi till varmvatten, kWh. 
Eel,kyla = elenergi till komfortkyla, kWh. 
Eel,fast = fastighetsel, kWh. 
Euppv = annan energi än el till uppvärmning, kWh. 
Etvv = annan energi än el till varmvatten, kWh. 
Ekyla = annan energi än el till komfortkyla, kWh. 
Atemp =  area med temperatur över 10 °C. 
 
Det föreslagna kravet för småhus är 80 kWh/m2, år för Stockholm och klimatzon 3. Detta är det 
enda krav Boverket har föreslagit än så länge, vilket kommer att justeras för övriga klimatzoner 
om förslaget godtas. I studien används dock ett hus beläget i klimatzon 1. Fortsättningsvis antas 
att det nya kravet är 80 kWh/m2 även för zon 1. 
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt som används för att utföra studien och uppnå 
syftet. 

 

3.1 Simuleringsprogram 
Det simuleringsprogram som används i studien är IDA ICE version 4.7.1, vilket står för IDA 
Indoor Climate and Energy och är skapat av EQUA Simulation AB. I programmet är det möjligt 
att rita upp en byggnad och i detalj föra in indata som t.ex. omgivande klimat, vägguppbyggnad, 
användning av apparater i byggnaden och ventilation. Genom en beräkningssimulering erhålls 
byggnadens energianvändning samt inomhusklimat under angiven tidsperiod. Programmet är 
lämpligt både vid nybyggnation och vid renovering och används av flera konsult- och 
entreprenadföretag inom byggbranschen, såsom WSP, Ramböll och Skanska (EQUA, 2017). 
Programmet har valts dels för att författaren har använt detta program under studietiden och 
dels för att det är ett vedertaget program i branschen vilket styrker studiens validitet. 
 

3.2 Indata 
Det finns mängder av småhustillverkare i Sverige men då författaren själv är i processen av att 
bygga ett nytt hus kommer indata gällande huset från författaren. Tillverkaren namnges ej i 
denna studie. Huset ritades upp i IDA ICE enligt de ritningar som återfinns i Bilaga A. Det 
färdiga huset syns i Figur 3-1 och Figur 3-2. 
 

 
Figur 3-1 Husets framsida ritat i IDA ICE 
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Figur 3-2 Husets baksida ritat i IDA ICE 

 
Efter konstruktionen av huset skulle alla inställningar ställas in i programmet. Figur 3-3 och 
Figur 3-4 visar en del av inställningarna i simuleringen2. Tabell 3-1 visar fler inställningar. 
Husets konstruktion finns beskrivet i Bilaga B. 

 

 
Figur 3-3 Generella inställningar 

                                                
2 Ventilation sattes enligt 2.2.1.2 och lägsta temperatur enligt 2.2.1.6. 
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Figur 3-4 Detaljerade inställningar 

 

Tabell 3-1 Delar av inställningar för standardhuset 

Parameter Inställning Kommentar 
Site shading and orientation Orientation 16 deg  
Thermal bridges All at ”Typical”  
Ground properties Soil 1 m  
Infiltration 0,6 l/(s, m2 ext. surf.) Enligt kapitel 2.2.1.3 
Pressure coefficients Semi-exposed  
Extra energy and losses   
     Domestic hot water use 20 kWh/m2 floor area and year Enligt kapitel 2.2.1.5 
     Domestic hot water circuit 0,457 W/m2 floor area Enligt kapitel 2.2.1.6 
     Heat to zones 4 % of heat delivered by plant Enligt kapitel 2.2.1.6 
     Cold to zones 4 % of heat delivered by plant Enligt kapitel 2.2.1.6 
     Supply air duct losses 0 W/m2 floor area  
Additional energy use Vädring 0,457 W/m2 Enligt kapitel 2.2.1.3 

 
Hushållsenergi och internlaster sätts under ”Details” --> “Internal gains”. Då hushållsenergi 
fördelas på både elektrisk utrustning och belysning valdes för enkelhetens skull att 
hushållsenergin endast skulle fördelas på utrustning i simuleringen och inte belysning. En 
utrustningsenhet sattes i varje rum, med en effekt av 50 W och som alltid var påslagen. Detta 
skiljer sig med 1 % mot för vad Sveby (2012) nämner i kapitel 2.2.1.8 vilket anses tillräckligt 
nära. Internlaster från boende förutsattes motsvara 4 människor med en närvarotid på 14 timmar 
enligt kapitel 2.2.1.10. 70 % av energin från utrustning och boenden tillgodoräknades som 
värme, också enligt kapitel 2.2.1.10. 
 
Slutligen behövdes värme- och ventilationssystemen ställas in. Som standard vid nybyggnation 
har de flesta småhustillverkare en frånluftsvärmepump. Dock saknade författaren kunskap om 
hur detta modelleras i IDA ICE varför inställningarna istället blev en bergvärmepump med 
FTX-ventilation. Detta är dock ett tillval som i princip alla småhustillverkare erbjuder och 
många köpare väljer3. Av denna anledning anser författaren att det blir ett godtagbart utbyte. 

                                                
3 Författarens egna reflektioner av att vara i husbyggartakar. 
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Uppbyggnaden av värmesystemet visas i Figur 3-5 och uppbyggnaden av ventilationssystemet 
i Figur 3-6. Värmesystemet fick inställningar enligt Tabell 3-2. 
 

 
Figur 3-5 Värmesystemets uppbyggnad 

 
Figur 3-6 Ventilationssystemets uppbyggnad 
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Tabell 3-2 Inställningar värmesystem 

Parameter Inställning 
Bergvärmepump  
     Maxeffekt 8 kW 
     COP 3 
Borrhål  
     Antal hål 1 st 
     Längd 150 m 
Topup heating  
     Max kapacitet Obegränsat 
     COP 1 
Varmvattentank 200 l 
Kallvattentank 20 l 

 
För att kunna leverera värme till rummen sattes en vattenburen radiator i varje rum med en 
maxeffekt av 1000 W. Effektiviteten på FTX-ventilationen sattes till 80 % enligt kapitel 2.2.1.9. 
 
När huset var färdigbyggt med alla inställningar gjordes en energisimulering för år 2017 för att 
se om husets konstruktion idag uppfyller det nya kravet. Resultatet från energisimuleringen 
återfinns i kapitel 4. 
 

3.3 Energianalys 
Efter simuleringen på standardhuset har resultatet analyserats för att identifiera eventuella 
förbättringsåtgärder. Teorikapitlet har varit till hjälp för att analysera husets energibalans. 
Förslag på förbättringsåtgärder har främst hämtats från Ekström & Blomsterbergs studie (2016) 
men även från delar av övriga studier som presenterades i kapitel 1.2. De förbättringsåtgärder 
som har använts i denna studie är: 

1. Takets U-värde ändras från 0,086 till 0,08 W/(m2*K), dvs. isoleringen blir då 0,43 m. 
2. Fönster och dörrars U-värden ändras från 1,2 till 0,8 W/(m2*K). 
3. Grundkonstruktionens U-värde ändras från 0,111 till 0,1 W/(m2*K), dvs. isoleringen 

blir då 0,335 m. 
4. Väggarnas U-värde ändras från 0,137 till 0,1 W/(m2*K), dvs. isoleringen blir då 0,335 

m. 
5. Husets läckage minskas från 0,6 till 0,3 l/(s*m2). 
6. Behovsstyrd ventilation istället för konstant ventilation. När ingen är närvarande, dvs. 

08:00-18:00, sänks luftomsättningen till 0,1 l/(s*m2) istället för 0,3 l/(s*m2). 
7. Temperatursänkning 3 °C när ingen är närvarande samt under natten, dvs. 08:00-18:00 

och 23:00-06:00 på veckodagar samt 00:00-08:00 på helger. 
8. Värmepumpens COP ökas från 3 till 4. 

 
Indata för dessa åtgärder har sedan ändrats var för sig för att se just den specifika förbättringen 
i energianvändning. De olika åtgärderna med respektive energibesparing återfinns i kapitel 4. 
Även helhetsbesparingen har beräknats och en rekommendation på förbättring av standardhuset 
har givits enligt syftet med studien. Det bör observeras att rekommendationen ej grundar sig på 
lönsamhetsberäkningar utan enbart utifrån energibesparing. 
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4 Resultat 
Kapitlet presenterar de resultat som studien visar och är uppdelat i två delar. Den första delen 
visar resultatet av standardutförandet och den andra delen visar de förbättringar som har 

gjorts inklusive energibesparingen. 
 

4.1 Standardkonstruktion 
Det finns en mängd olika information att utläsa från en simulering i IDA ICE men fokus är på 
de krav som nämns i kapitel 2.1, nämligen Byggnadens specifika energianvändning, Installerad 
eleffekt för uppvärmning samt Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. Byggnadens 
specifika energianvändning samt installerad eleffekt för uppvärmning framgår ur Figur 4-1 
samt den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten framgår ur Figur 4-2. Dessa värden 
sammanfattas i Tabell 4-1. 
 
Tabell 4-1 Sammanställning av standardhusets värden med kraven från BBR inom parentes 

Byggnadens specifika 
energianvändning 
(kWh/m2 Atemp och år) 

Installerad eleffekt för 
uppvärmning (kW) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångs-
koefficient (W/m2 K) 

45,1 (95) 5,54 (7,04) 0,274 (0,4) 
 

 
Figur 4-1 Levererad energi till standardhuset 

 

 
Figur 4-2 Information om standardhuset 

 
Det är också möjligt att utläsa husets energibalans, vilken redovisas i Figur 4-3. Energibalansen 
kan studeras för att se vad som alstrar energi i huset och var förluster finns. Enligt kapitel 2.2.1.1 

                                                
4 Då huset är större än 130 m2 har ett tillägg på 0,035(Atemp-130) = 1,53 gjorts 
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är transmissionsförluster en stor del av husets förluster varför transmissionsförlusterna genom 
klimatskalet kan studeras mer i detalj i Figur 4-4. 
 

 
Figur 4-3 Energibalans standardhuset 

 

 
Figur 4-4 Förluster genom klimatskalet på standardhuset 

 
För att se om värdet på den specifika energianvändningen uppfyller förslaget på nya krav enligt 
kapitel 2.3 måste värdet viktas enligt ekvation 10. Då energianvändningen redan är angiven per 
m2 blir det enkelt att räkna ut och den blir då: 
 

����� = 40,1 ∗ 2,5 + 5,0 = 105,25	kWh/mP     (11) 
 
vilket är högre än det nya kravet på 80 kWh/m2. Detta var väntat och därmed måste åtgärder 
vidtas för att minska energianvändningen, vilket leder in på nästa avsnitt. 
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4.2 Förbättringsförslag 
Då förslaget på nya krav enbart innehåller specifik energianvändning än så länge kommer 
resultatet enbart att redovisa detta och inte övriga krav enligt dagens BBR. 
 
Förbättringsförslagen numreras enligt de åtgärder som nämns i kapitel 3.3. Varje förslag har 
jämförts mot standardhuset (case 0). 
 
4.2.1 Åtgärd 1 
Åtgärd 1 innebar att takets U-värde ändrades till 0,08 W/(m2*K), dvs. isoleringen i taket blev 
0,03 m tjockare. Figur 4-5 visar att genom den något tjockare takisoleringen minskar också den 
specifika energianvändningen med 44 kWh eller 0,3 kWh/m2. 
 

 
Figur 4-5 Jämförelse av energianvändning mellan standardhuset och åtgärd 1 

 
4.2.2 Åtgärd 2 
Åtgärd 2 innebar att U-värdena för fönster och dörrar ändrades till 0,8 W/(m2*K). Figur 4-6 
visar att ha energieffektivare fönster och dörrar än standard minskar den specifika 
energianvändningen med 915 kWh eller 5,3 kWh/m2. 
 

 
Figur 4-6 Jämförelse av energianvändning mellan standardhuset och åtgärd 2 

 
4.2.3 Åtgärd 3 
Åtgärd 3 innebar att grundkonstruktionens U-värde ändrades till 0,1 W/(m2*K), dvs. 
isoleringen under huset blev 0,035 m tjockare. Figur 4-7 visar att genom den något tjockare 
grundisoleringen minskar också den specifika energianvändningen med 37 kWh eller 0,2 
kWh/m2. 
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Figur 4-7 Jämförelse av energianvändning mellan standardhuset och åtgärd 3 

 
4.2.4 Åtgärd 4 
Åtgärd 4 innebar att väggarnas U-värde ändrades till 0,1 W/(m2*K), dvs. isoleringen blev 0,095 
m tjockare. Figur 4-8 visar att genom den tjockare väggisoleringen minskar den specifika 
energianvändningen med 329 kWh eller 1,9 kWh/m2. 
 

 
Figur 4-8 Jämförelse av energianvändning mellan standardhuset och åtgärd 4 

 
4.2.5 Åtgärd 5 
Åtgärd 5 innebar att husets läckage minskades till 0,3 l/(s*m2). Figur 4-9 visar att genom det 
minskade läckaget minskar också den specifika energianvändningen med 623 kWh eller 3,6 
kWh/m2. 
 

 
Figur 4-9 Jämförelse av energianvändning mellan standardhuset och åtgärd 5 
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4.2.6 Åtgärd 6 
Åtgärd 6 innebar att behovsstyrd ventilation användes istället för konstant ventilation, dvs. när 
ingen är närvarande sänks luftomsättningen till 0,1 l/(s*m2). Figur 4-10 visar att behovsstyrd 
ventilation sänker den specifika energianvändningen med 719 kWh eller 4,2 kWh/m2. 
 

 
Figur 4-10 Jämförelse av energianvändning mellan standardhuset och åtgärd 6 

 
4.2.7 Åtgärd 7 
Åtgärd 7 innebar en temperatursänkning på 3 °C när ingen är närvarande samt under natten. 
Figur 4-11 visar att genom denna temperatursänkning minskar också den specifika 
energianvändningen med 123 kWh eller 0,7 kWh/m2. 

 
Figur 4-11 Jämförelse av energianvändning mellan standardhuset och åtgärd 7 

 
4.2.8 Åtgärd 8 
Åtgärd 8 innebar att värmepumpens COP ökades till 4. Figur 4-12 visar att med en förbättrad 
värmepump minskar den specifika energianvändningen med 1420 kWh eller 8,2 kWh/m2. 
 

 
Figur 4-12 Jämförelse av energianvändning mellan standardhuset och åtgärd 8  



 21 

4.2.9 Sammanställning av åtgärder 
En del av åtgärderna visar på större effekter än andra. Läggs ovanstående energibesparingar 
ihop blir den specifika energianvändningen 20,7 kWh/m2, men genom en ny simulering av alla 
ovanstående åtta åtgärder tillsammans blir den specifika energianvändningen 24,6 kWh/m2 
(enligt Figur 4-13). Det går alltså inte att bara räkna ihop besparingarna, utan nya kombinationer 
av åtgärder måste simuleras för att få den rätta energianvändningen. 
 

 
Figur 4-13 Jämförelse av energianvändning mellan standardhuset och samtliga åtgärder 

 
Den energianvändning som fåtts fram genom simuleringen måste även den viktas enligt 
ekvation 10 i kapitel 2.3 för att se om den uppfyller förslaget på nya krav. Den specifika 
energianvändningen blir då: 
 

����� = 21,8 ∗ 2,5 + 2,8 = 57,3	kWh/mP     (12) 
 
Förslaget på nytt krav var 80 kWh/m2, vilket detta hus med alla åtgärder klarar utan problem. 
  



 22 

5 Diskussion 
Detta kapitel innehåller en diskussion kring de resultat som har presenterats tillsammans med 
en återkoppling till studiens syfte för att se om det har uppfyllts. 

 
Den specifika energianvändningen som presenterades i slutet av kapitel 4 (57,3 kWh/m2) 
uppfyller det nya kravet som Boverket har föreslagit. Huset innehåller åtta åtgärder för att 
minska energianvändningen i förhållande till standardhuset. Att helt plötsligt övergå till att göra 
åtta förändringar från standard kan vara svårt för en småhustillverkare. Resultatet visar en stor 
marginal till kravet varför det inte är nödvändigt att vidta alla åtgärder. Som nämns i kapitel 
4.2.9 går det inte att räkna ihop besparingarna från resultatkapitlet för att få fram en ny 
energianvändning utan nya kombinationer av åtgärder måste simuleras för att få fram den 
exakta energianvändningen. Däremot kan de enskilda besparingarna användas för att få en 
fingervisning om vilka åtgärder som en småhustillverkare i första hand bör satsa på att åtgärda. 
Detta är således de åtgärder med högst individuell besparing. 
 
Som utläses i Figur 4-3 står klimatskalet för de största förlusterna vilket också stämmer överens 
med det som presenterats i teorikapitlet samt i litteraturstudien. Figur 4-4 visar sedan de delar 
av klimatskalet som står för de största förlusterna, vilka är fönster, köldbryggor samt väggar. 
En stor besparingspotential finns således i att byta fönster, vilket enligt simuleringen gav en 
besparing på 5,3 kWh/m2 (inklusive bättre ytterdörrar). Detta anses som en given åtgärd då det 
ger en markant energibesparing och det faktum att det är en dyr investering att byta fönster 
senare när huset är färdigt. Köldbryggorna är inställda på standardvärden i simuleringen och 
har inte undersökts djupare i denna studie. En ökning av väggarnas isolering med 9,5 cm gav 
en besparing på 1,9 kWh/m2. Detta anses också som en bra åtgärd. Övriga delar av klimatskalet, 
tak- och grundisolering, är redan tillfredsställande som standard att märkbara besparingar blir 
svåra att åstadkomma. Dessa kan därmed utföras enligt standardkonstruktionen. 
 
I litteraturstudien nämns också att värmesystemet till stor del påverkar husets energianvändning 
och att det är viktigt att använda komponenter i systemet med bra prestanda. Detta syns tydligt 
i åtgärd 8 där värmepumpens COP ökas från 3 till 4. Denna ökning betyder att 30 % mer energi 
kan omvandlas för varje kWh el som värmepumpen drar. Ökningen i värmepumpens prestanda 
ger också den största energibesparingen av alla åtgärder. Utan en bra värmepump blir det svårt 
att komma ner till det nya kravet varför det blir viktigt för hustillverkarna att använda en 
värmepump med ett COP runt 4. 
 
Att minska husets läckage gav en relativt stor besparing men kan vara mycket svårt att 
projektera och få till rent konkret. För att minska läckaget krävs noggrann byggnadsteknik och 
att lufttätheten tryckprovas i ett så tidigt skede som möjligt i byggprocessen för att om möjligt 
kunna åtgärda identifierade läckage (Abel & Elmroth, 2016). På grund av detta är det således 
säkrast att hitta andra åtgärder för att minska energianvändningen än att lita på att läckaget 
kommer vara lågt vid alla husbyggen. Ett tätare hus än standard får anses som en bonus. 
Hustillverkarna bör dock ändå sträva efter att minska läckaget och att alltid tryckprova huset 
tidigt. 
 
Övriga åtgärder var behovsstyrd ventilation och temperatursänkning där behovsstyrd 
ventilation gav en stor besparing medan temperatursänkning endast gav en liten besparing. 
Dock visade det sig att husets inomhusklimat försämrades på sommaren med behovsstyrd 
ventilation. Värmetillskottet från solinstrålning stannade i högre grad kvar i huset med den lägre 
luftomsättningen och skapade diskomfort. Dessa åtgärder kan dessutom vara lite riskabla att 
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förlita sig på för att uppfylla kravet då dessa kan justeras i efterhand av de boende i huset och 
förändra husets energianvändning så att kravet inte längre uppfylls. 
 
Utifrån ovanstående diskussion kan följande åtgärder rekommenderas till en småhustillverkare 
för att uppfylla det nya kravet på specifik energianvändning som Boverket föreslår ska gälla 
från och med år 2021: 

1. En värmepump med ett COP på 4 används. 
2. Fönster och dörrar har ett U-värde på 0,8 W/(m2*K). 
3. Ytterväggarna har ett U-värde på 0,1 W/(m2*K). 

 
På det hus som har använts i studien ger dessa åtgärder en viktad specifik energianvändning på 
70,5 kWh/m2 vilket uppfyller det nya kravet5. 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka om en småhustillverkare behövde förändra sin 
standardkonstruktion, och i så fall vilka förändringar som kan göras, för att uppnå det nya kravet 
på energianvändning. I början av studien formulerades följande forskningsfråga: 
 
FF: Vilka förändringar i husets konstruktion och system är lämpliga att göra för att uppnå en 
lägre energianvändning? 
 
Författaren anser härmed att syftet med examensarbetet är uppnått och forskningsfrågan är 
besvarad. En småhustillverkare behöver förändra sin standardkonstruktion om det nya kravet 
ska uppnås. Åtta möjliga åtgärder har presenterats vilka kan kombineras på olika sätt för att 
uppnå kravet och en rekommendation har getts över vilka åtgärder som är mest lämpliga. 
  

                                                
5 Resultatet för denna kombination av åtgärder återfinns i Bilaga C. 
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6 Slutsats 
Detta kapitel summerar examensarbetets resultat, nämner fortsatta studier i området samt 
sätter studien i ett större perspektiv. 

 

6.1 Studiens resultat 
Studien visar på att en småhustillverkares standardkonstruktion inte uppfyller de förslag på nya 
energikrav som Boverket har presenterat i linje med EU:s direktiv. För att uppfylla det nya 
kravet rekommenderas att tre åtgärder vidtas; en värmepump med ett COP på 4 används, fönster 
och dörrar har ett U-värde på 0,8 W/(m2*K) samt att ytterväggarna har ett U-värde på 0,1 
W/(m2*K). 
 
Det ska givetvis påpekas att denna studie endast har studerat en husmodell från en 
småhustillverkare. Huskonstruktionen skiljer sig mellan tillverkare och de olika husmodellerna 
hos varje tillverkare har olika energianvändning. Husets omgivande klimat påverkar som 
nämnts också tillsammans med husets värmesystem. Även här har endast en placering samt en 
typ av värmesystem studerats på grund av tidsramen för studien. Studien kan dock ses som en 
vägledning för alla småhustillverkare att utgå ifrån för att uppfylla det nya kravet. För varje 
nybyggt hus ska dessutom en energideklaration ha upprättats där det framgår att huset uppfyller 
energikraven. Det kan behövas färre eller fler åtgärder men de tre åtgärder som har presenterats 
i denna studie är en bra grund för småhustillverkare för att uppnå det nya kravet på 
energianvändning. 
 
Studiens metod anses ha varit lämplig för att uppnå syftet med studien. Det simuleringsprogram 
som har använts är välanvänt i branschen varför validiteten på resultatet anses god. Det är dock 
viktigt att vara noggrann med inställningar vid upprepning av studien då det finns många 
parametrar att ställa in i programmet som kan påverka resultatet. 
 
I litteraturstudien framgår att det finns en osäkerhet i om branchsen är redo att bygga 
lågenergihus. Branschen behöver informera hustillverkarna om de möjligheter som finns och 
denna studie kan ses som en del i detta. Sett till de tekniska utmaningar med lågenergihus som 
har identifierats i tidigare studier finns det teknik tillgänglig på marknaden för att 
småhustillverkare ska kunna vidta de åtgärder som presenterats i denna studie. De flesta 
fönsterleverantörer har som standard fönster med ett U-värde på 1,2 W/(m2*K) men flera 
leverantörer erbjuder tillval som ger ett U-värde ner till 0,8 W/(m2*K). Detta visar att det redan 
idag är möjligt med energisnålare fönster. Ett lägre U-värde på ytterväggarna innebär i 
praktiken en något tjockare isolering än standard vilket inte är någon teknisk utmaning. 
Slutligen vad gäller ett COP på 4 för värmepumpen är detta också något som finns tillgängligt 
på marknaden idag. COP-värdet påverkas dock av många faktorer varför det är viktigt att prata 
med en auktoriserad återförsäljare angående detta för att få en tillräckligt bra värmepump. 
Ovanstående visar därmed att det finns teknik idag för att bygga mer energisnålt. 
 
En viktig detalj att påpeka är att Boverkets förslag på nytt krav gäller för klimatzon 3 medan 
simulerat hus är beläget i klimatzon 1. Det är rimligt att anta att energianvändningen i zon 1 får 
vara högre än i zon 3. Detta medför därmed att resultatet från studien blir desto bättre. Genom 
enkla åtgärder går det att bygga än mer energisnålt än vad de nya kraven ställer. 
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6.2 Fortsatta studier 
Fortsatta studier bör göras inom området för att göra resultatet från denna studie mer 
generaliserbart. Fortsatta studier kan då innehålla fler småhustillverkares konstruktioner för att 
jämföra dessa eller flera typer av husmodeller för att se hur energianvändningen skiljer sig åt. 
Att studera hur olika värme- och ventilationssystem påverkar är också en idé för fortsatta 
studier, hus som inte är eluppvärmda kan ha en högre specifik energianvändning enligt förslaget 
på nytt krav. Hur värmen distribueras i huset påverkar också användningen och bör studeras. 
 
Dessutom har inte den ekonomiska lönsamheten i åtgärdsförslagen beräknats utan hänsyn har 
endast tagits till energibesparingen. Detta är såklart också något som behöver studeras. 
 

6.3 Perspektiv 
Genom denna studie hoppas författaren kunna hjälpa småhustillverkare att se hur enkelt det kan 
vara att bygga än mer energisnåla hus än vad som byggs idag. Detta är något som behövs om 
vi ska uppnå EU:s mål att minska energianvändningen med 20 % till år 2020. En minskad 
energianvändning i sig är något som behövs inom alla områden för att hindra den globala 
uppvärmningen som eskalerar allt snabbare nu. 
 
Dessutom bidrar en minskad energianvändning till en bättre ekonomi för de boende. Därmed 
är alla vinnare, både människor och miljön, på att bygga så energisnåla hus som möjligt. 
Härmed tackar författaren för visat intresse för denna studie. 
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Bilaga A 
Huset i fråga är ett större enfamiljshus i två våningar som utförs i en småhustillverkares 
standardutförande. I denna bilaga redovisas de ritningar på huset som har använts i studien, se 
Figur A-0-1 till och med Figur A-0-7. 

 
Figur A-0-1 Ritning fasad 1 

 
Figur A-0-2 Ritning fasad 2 
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Figur A-0-3 Ritning fasad 3 

 
Figur A-0-4 Ritning fasad 4 
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Figur A-0-5 Planritning nedervåning 
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Figur A-0-6 Planritning övervåning 
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Figur A-0-7 Sektionsritning 
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Bilaga B 
I denna bilaga redovisas de indata gällande husets konstruktion som har använts i studien, dessa 
redovisas i Tabell B-0-1. 
 
Tabell B-0-1 Indata IDA ICE för standardkonstruktionen 

Parameter Inställning Kommentar 
Defaults   
     External walls Gypsum, 0,013 m 

Wood, 0,012 m 
Light insulation, 0,045 m 
Light insulation, 0,195 m 
Air in 45 mm vert. air gap, 0,045 m 
Wood, 0,044 m 

Denna konstruktion ger ett 
U-värde på 0,1366 
W/(m2*K) 

     Internal walls Gypsum, 0,013 m 
Air in 45 mm vert. air gap, 0,025 m 
Light insulation, 0,045 m 
Gypsum, 0,013 m 

Denna konstruktion ger ett 
U-värde på 0,6104 
W/(m2*K) 

     Internal floors Wood, 0,014 m 
Wood, 0,022 m 
Air in 45 mm vert. air gap, 0,1 m 
Light insulation, 0,07 m 
Air in 45 mm vert. air gap, 0,034 m 
Wood, 0,011 m 

Denna konstruktion ger ett 
U-värde på 0,3349 
W/(m2*K) 

     Roof Steel, 0,0005 m 
Air in 45 mm vert. air gap, 0,045 m 
Light insulation, 0,4 m 
Air in 45 mm vert. air gap, 0,034 m 
Wood, 0,011 m 

Denna konstruktion ger ett 
U-värde på 0,0857 
W/(m2*K) 

     External floor Wood, 0,014 m 
Concrete, 0,1 m 
Extruded polystyrene, 0,3 m 
Stone, 0,1 m 
Sand, 0,1 m 

Denna konstruktion ger ett 
U-värde på 0,1111 
W/(m2*K) 

     Glazing  Angav ett U-värde på 1,2 
W/(m2*K), inkl karm 

     Door construction Standardinställning U-värde ytterdörr: 1,085 
W/(m2*K) 
U-värde innerdörr: 2,194 
W/(m2*K) 

     Integrated window shading No integrated shading  
     Heating Electric COP: 1 
     Cooling Electric COP: 1 
     Domestic hot water Electric COP: 1 
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Bilaga C  
I denna bilaga redovisas de resultat som gavs av simuleringen efter de åtgärder som har 
rekommenderats i kapitel 5. Resultaten återfinns i Figur C-0-1. 
 

 
Figur C-0-1 Resultat av simulering efter rekommenderade åtgärder 

 


