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Abstract
The estimated amount of energy that a building consumes during one year indicates whether it
contributes to a sustainable society or not. The communal company, AB Gavlegårdarna , that rents
out apartments, works not only with designing proposals for solutions for the future housing , they
also work with improving their stock when it comes to energy consumption. The multi-family
buildings of Gävle Strand Phase 1 were completed in 2008 with a population of twelve buildings that
are shaped in four ways.

During the planning phase a consultant was hired to calculate the how much energy these buildings
would have to purchase and came up with an energy use of 92 kWh/m2,year. Gavlegårdarna’s own
calculations are based on the actual values obtained for each apartment and in September 2009 and
they showed a mean value for the whole stock, which was 114 kWh/m2,year.

AB Gavlegårdarna want to find a solution to the problem and reduce the extra cost that Gävle Strand
Phase 1 has given rise through increased use of energy. They want to perform precise calculations on
each building's energy use. The problem can be formulated as follows:

How much influence does the malfunction of a heat exchanger in a balanced ventilation system have
on the total energy consumption in apartment buildings? Can a house among the various
geometrically designed houses of a stock be considered to be representative when calculating the
energy use of the stock as a whole?

The report deals with a number of U-value and area calculations, ventilation and air leakage
assessments, domestic hot water use and energy user behavior of the residents, to work out how
much a simulated building uses in terms of specific energy, with unit kWh/m2,year. An building
simulation program called BV2 2010 was utilized.

The results show that the majority of the buildings located in Gävle Strand Phase 1 have higher
energy consumption than the consultant's basic case. This is due to several factors but the main
causes of the high residential energy use is the low temperature efficiency in the FTX-system heat
exchanger, the residents’ behavior and in some cases relatively high usage of hot water.
Keywords: BV2, energy, air leakage, apartment buildings, kWh/m2,years, temperature efficiency,
Sveby, FTX system
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Sammanfattning
Den beräknad mängd energi en byggnad gör av med på ett år visar huruvida den bidrar till ett
hållbart samhälle eller inte. AB Gavlegårdarna arbetar inte enbart med att projektera fram förslag till
lösningar för framtidens bostäder utan riktar även in sig på sitt nuvarande bestånd när det kommer
till energianvändning i flerbostadshus. Gävle Strand Etapp 1 stod klart 2008 med ett bestånd av tolv
byggnader som är gestaltade på fyra olika sätt. Alla med olika förutsättningar där främst brukarnas
beteende såsom förbrukad mängd tappvarmvatten och hushållsel varierar kraftigt.
Under projekteringsfasen anlitades en konsult för att beräkna den köpta energin som dessa bostäder
skulle använda och kom fram till en energianvändning på 92 kWh/m2,år. Gavlegårdarnas egna
beräkningar som utgick ifrån de verkliga värden som uppmättes för varje lägenhet visade i september
2009 ett medelvärde för hela beståndet som låg på 114 kWh/m2,år.
AB Gavlegårdarna vill gå till botten med de problem och den extra kostnad som Gävle Strand Etapp 1
har gett upphov till genom ökad energianvändning, vilket medför att de vill utföra exakta beräkningar
på varje byggnads energianvändning. Problemställningen blev därför följande:
Hur mycket påverkar FTX-systemets verkningsgrad den totala energiförbrukningen i ett
flerbostadshus om systemet inte fungerar som det är tänkt? Kan ett hus bland olika geometriskt
utformade hus i ett bestånd anses vara representativ för beståndet, ur energianvändningssynpunkt?
Examensarbetet går ut på att genom ett antal U-värdes– och areaberäkningar, ventilations- och
luftotäthetsbedömningar, tappvarmvattenanvändning och energibrukarbeteende hos de boende,
komma fram till hur mycket en utvald byggnad använder med avseende på specifik
energianvändning, med enheten kWh/m2,år. Till författarens hjälp har ett energisimuleringsprogram
använts som heter BV2 2010.
Resultatet visar att majoriteten av byggnaderna belägna på Gävle Strand Etapp 1 har en högre
energianvändning än vad konsultens grundfall visar. Detta på grund av flera faktorer men de främsta
orsakerna till den höga energianvändningen i bostäderna är den dåliga temperaturverkningsgraden i
FTX-systemets värmeväxlare och brukarbeteendet med en i vissa fall relativt hög användning av
tappvarmvatten.

Nyckelord: BV2, energianvändning, luftläckage, flerbostadshus, kWh/m2,år,
temperaturverkningsgrad, Sveby, FTX-system
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Förord
Detta examensarbete utfördes under vårterminen 2011 och var de avslutande 10 veckorna av den
treåriga högskoleingenjörsutbildningen inom byggnadsteknik med inriktning mot arkitektur och
miljö. Examensarbetet har utförts på uppdrag av AB Gavlegårdarna och främst på begäran av Ulf
Gavlefors, projektledare på AB Gavlegårdarna. Han fungerade även som handledare under kursens
gång och ett stort tack går till just Ulf som bidragit till att jag kunde genomföra detta examensarbete i
tid.
Jag vill tacka Anne-Marie Wijker Andersson för sitt trevliga bemötande när det gällde att skaffa fram
underlag till de många beräkningarna som utfördes på de byggnader som är placerade på Gävle
Strand Etapp 1.
Den största bidragande orsaken till att man kunde genomföra dessa långa ensamma timmar framför
datorn, var stödet från min andre handledare som heter Jan Akander. Jag tvivlade starkt på att man
ensam skulle kunna genomföra detta examensarbete med tanke på alla de beräkningar och
energisimuleringar som skulle utföras. Men efter veckor av stirrande in i Excelblad och BV2simuleringar har Jan varit där för en diskussion och det slutgiltiga arbetet har äntligen kunnat
slutföras. Så tack än en gång Jan Akander för ditt kunnande och den tid du lade ner på mig.
Gävle 2011-05-31
Robin Andersson
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Beteckningar
A = Area [m2]
V = Volym [m3]
Rsi = Värmemotståndet på ytor inomhus [m2K/W]
Rse = Värmemotståndet på ytor utomhus [m2K/W]
λ = Värmekonduktivitet [W/mK]
R = Värmemotstånd hos materialskikt [m2K/W]
Ti = Temperaturen inomhus [°C]
Te = Temperaturen utomhus[°C]
Aomslutande = Omslutande area [m2]
β = Flödesexponent [-]
C = Flödeskonstant [m3/h*Pa β]
l = Maximalt luftläckage [l/s*m2]
ρ = Densitet [kg/m3]
ΔTtappvarmvattnet = Medeltemperatur för tappvarmvattnet [°C]
Cp,vatten = Vattens specifika värmekapacitet [J/(kg·K)]
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Ordlista
Atemp

Den golvarea i temperaturreglerade utrymmen som är avsedd att
värmas till mer än 10 °C och som är begränsad av klimatskärmens
insida.

U-värde

Utrycks i W/m2K och visar värmetransmissionen genom en
konstruktion. Ju lägre U-värde desto bättre isolerande egenskaper har
konstruktionen.

Energibalansberäkning

Beräkning av differensen mellan energiförluster och den tillförda
energin. Resultatet blir den energi som tvingas tillföras utifrån.

Energianvändning

I denna rapport syftar detta på den s.k. specifika energianvändningen
vilket är den energi som levereras till en byggnad under ett normalår vid
normalt brukande. Energin kan även benämnas som ”köpt energi” och
står för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten, driftel och fastighetsel.
(BBR, 2008)

Flerbostadshus

Fastighet med tre eller flera hushåll.

Verkningsgrad

Avser i denna rapport det egentliga ordet för en värmeväxlares
effektivitet vilket är temperaturverkningsgrad och anges i %.

Sveby

Ett utvecklingsprogram som är ett samarbete mellan bygg- och
fastighetsbranschen. Står för ”standardisera och verifiera
energiprestanda för byggnader” och ska fungera som gemensamma
riktlinjer för att uppnå ställda krav på främst byggnaders
energiprestanda. (Fastighetsägarna, 2010)

Solfaktor

Anges som ett decimalbråk vilket uppger hur mycket av den utvändiga
solstrålningen som passerar genom fönstret.

Specifik fläkteleffekt, SPF

Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i byggnadens
ventilationssystem dividerat med det största tilluftsflödet eller
frånluftsflödet, angivs i kW/(m3/s). (BBR, 2008)
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1 Inledning
AB Gavlegårdarna är Gävles största bostadsföretag och ansvarar idag för över 70 % av alla
hyreslägenheter i Gävle kommun. Genom nytänkande och ett miljöinriktat arbete hos alla de
inblandade i företaget ser de till att som ledande i branschen bidra till utvecklingen av ett hållbart
samhälle. Gavlegårdarna AB har stort ansvar när det kommer till att minska miljöbelastningen och
fokuserar hela tiden på att främja miljön vid nybyggnationer och renovering av äldre bostadsbestånd.
(AB Gavlegårdarna, 2011)
För att detta vinstdrivande företag ska fortsätta utvecklas krävs ständigt ett stort arbete att följa
dagens byggnadsnormer. Större och större krav ställs från staten när det kommer till att bygga rätt,
samtidigt som minskade koldioxidutsläpp under hela byggprocessen främjas. Gavlegårdarna AB har
på senare år börjat förstått att ju lufttätare hus, desto lägre blir driftkostnaden och därmed ett steg
närmare ett hållbart samhälle. Samtidigt får man nöjdare kunder som trivs i sina energisnåla hus med
en god inomhusmiljö.
Den beräknad energi en byggnad gör av med på ett år visar huruvida den bidrar till ett hållbart
samhälle eller inte. AB Gavlegårdarna arbetar inte enbart med att projektera fram förslag till
lösningar för framtidens bostäder utan riktar även in sig på sitt nuvarande bestånd när det kommer
till energianvändning i sina flerbostadshus. Ett av problemen som kan uppstå efter att byggnaden är
färdigställd är när den beräknade energianvändningen i en nybyggnation inte hålls. Den mängd köpt
energi beställaren vill erhålla i sin bostad överskrids och det blir därmed en extra kostnad för
beställaren eftersom den budgeterade årsförbrukningen inte hålls. Därmed gäller det att under
byggprocessens projekteringsstadie, när det kommer till att beräkna hur mycket det kommer att
kosta att driva det tänkta bostadsområdet, utföra ett noggrant arbete av den planerade
energianvändningen i byggnaden.

1.1 Bakgrund
Gävle Strand Etapp 1 stod klart 2008 med ett bestånd av tolv byggnader som är gestaltade på fyra
olika sätt. Det återfinns sju stycken tvåvåningshus, fyra trevåningshus och ett fyravåningshus. Alla
med olika förutsättningar där främst brukarnas beteende såsom förbrukad mängd tappvarmvatten
och hushållsel varierar kraftigt. Fastigheterna har likheter med varandra i det byggnadstekniska
eftersom det maximala luftläckaget inte fick vara över 0,6 l/s*m2 omslutande area vid
tryckdifferensen 50 Pa enligt BFS 2006:12 9:4 (Mattssons Energi- och Klimatkontroll, 2008-09-01) och
att det installerade ventilationssystemet i varje byggnad är från samma leverantör.
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Under projekteringsfasen anlitades en konsult för att beräkna den köpta energin dessa bostäder
skulle använda för att på så vis även kunna bestämma hur konstruktionen skulle se ut utifrån
bestämda U-värden på fönster, tak och väggar. En beräknad energianvändning med
datorprogrammet Enorm framställdes utifrån de byggnadstekniska egenskaper fastigheterna var
tänkta att ha och den verkningsgrad som FTX-systemet skulle hålla. Värdet på energianvändningen i
det representativa huset blev kalkylerat till 78 kWh/m2,år vilket var under det värde som angavs i
partneringsdeklarationen som var satt till 80 kWh/m2,år. (AB Gavlegårdarna, 2009)
Efter den första vintern som dessa bostäder hade varit i bruk genomfördes en ny beräkning av den
mängd köpt energi som bostäderna skulle använda med hjälp av beräkningsprogrammet Enorm. Nu
med de riktiga U-värdena på respektive byggnadsdel samt en verkningsgrad på FTX-systemets
värmeväxlare som var satt till 75 %. Leverantörerna hade utlovat en temperaturverkningsgrad på upp
emot 82 %, men problem med kondensation och för dåligt isolerade ventilationsrör på kallvinden
bidrog till försämrad verkningsgrad i värmeväxlaren vilket medförde till det sänkta värdet som
konsulten använde i sin andra beräkning av energianvändningen.
Konsultens nya energibalansberäkning på den representativa byggnaden, vilket var ett av de fem
tvåvåningshus av samma volym, visade att energianvändningen skulle ligga runt 92 kWh/m2,år.
Denna siffra skulle vara riktvärde för hela byggnadsbeståndet på Gävle Strand Etapp 1. AB
Gavlegårdarnas egna beräkningar som utgick ifrån de verkliga värden som uppmättes för varje
lägenhet visade i september 2009 ett medelvärde för hela beståndet som låg på 114 kWh/m2,år.
Främsta orsaken till de höga värdena för energianvändningen är att FTX-systemet inte fungerar
korrekt under vintern då kondensation uppkommer i värmeväxlaren och medför försämrad
värmeväxling mellan från- och tilluften. Även de oisolerade ventilationsrören på kallvinden bidrar till
att den dimensionerande 16 oC-iga tilluften i verkligheten har en temperatur på 11-12 oC när den når
lägenheternas inomhusmiljö. (Wesström, 2011) Energianvändningen ska komma att öka ännu mer
under åren som kommer då vintermånaderna blev rekordkalla.
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AB Gavlegårdarna vill gå till botten med de problem och den extra kostnad som Gävle Strand Etapp 1
har gett upphov till genom ökad energianvändning, vilket medför att de vill utföra exakta beräkningar
på varje byggnads energianvändning. I Figur 1 visas byggnaderna som omfattas av Gävle Strand Etapp
1.

Figur 1. Detaljritning KV. NEW YORK, Gävle Strand Etapp 1



A1 – Alderholmsgatan 14. Tvåvåningshus med gavelvägg i betong endast på våning 1.



A2 – Alderholmsgatan 12. Tvåvåningshus med gavelvägg i betong endast på våning 1.



B1 – Sjåargatan 1. Trevåningshus med gavelväggar i betong på varje våningsplan.



B2 – Sjåargatan 5. Trevåningshus med gavelväggar i betong på varje våningsplan.



B3 – Sjåargatan 11. Trevåningshus med gavelväggar i betong på varje våningsplan.



B4 – Sjåargatan 17. Trevåningshus med gavelväggar i betong på varje våningsplan.



C – Alderholmsgatan 10. Fyravåningshus med gavelväggar i betong på varje våningsplan.



D1 – Sjåargatan 3. Tvåvåningshus med gavelvägg i betong endast på våning 1.



D2 – Sjåargatan 7. Tvåvåningshus med gavelvägg i betong endast på våning 1.



D3 – Sjåargatan 9. Tvåvåningshus med gavelvägg i betong endast på våning 1.



D4 – Sjåargatan 13. Tvåvåningshus med gavelvägg i betong endast på våning 1.



D5 – Sjåargatan 15. Tvåvåningshus med gavelvägg i betong endast på våning 1.
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1.2 Problem
Problemet som har identifierats är att byggnadernas uppmätta energianvändning är systematiskt
högre än det projekterade värdet. Då det är känt att ventilationssystemet inte fungerar
tillfredsställande, ställs frågan ”Hur mycket påverkar FTX-systemets verkningsgrad den totala
energiförbrukningen i ett flerbostadshus”? Eftersom det projekterade värdet baseras på ett för 12
byggnader ”representativt” hus, så framkommer frågan om ett hus bland olika geometriskt
utformade hus i ett bestånd kan anses vara representativ?

1.3 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av ett energisimuleringsprogram, i detta fall BV2
(CIT Energy Management, 2010), försöka uppnå ett teoretiskt värde, avseende energianvändning,
som är bearbetat så noggrant att det kan användas i praktiken och därmed förklara varför verkliga
energianvändningen är högre än det projekterade värdet. Examensarbetet ska även påvisa vad
utgången kan bli för en fastighets årliga energianvändning då tekniska funktioner inte fungerar
optimalt i en byggnad, t ex genom ett FTX-ventilationssystem.

1.4 Mål
Målet med detta examensarbete är att utföra två olika energibalansberäkningar för 12 byggnader,
där ventilationssystemets verkningsgrad varierades, där resultatet sedan ska jämföras med en
projekteringsberäkning av energianvändning som var satt som mål för Gävle Strand Etapp 1, dvs 92
kWh/m2,år. Arbetet strävar även till att förklara varför byggnadernas verkliga energianvändning är
högre än det projekterade värdet.

1.5 Omfattning
Examensarbetet har utformats efter de indatavärden som BV2 har behövt för att utföra en så
noggrann energibalansberäkning som möjligt. Energisimuleringar har utförts på flerbostadshus med
liknande konstruktion, utfackningsväggar i trä och bärande gavelväggar i betong. Klimatdata har
hämtats från orten Gävle eftersom det är där flerbostadshusen som behandlas i denna rapport är
belägna.

1.6 Målgrupp
Examensarbetet riktas mot människor som arbetar inom byggsektorn och främst de som är
inblandade i byggprocessens projekteringsstadie och de som förvaltar byggnader. Det är framtaget i
synnerhet åt bostadsföretaget AB Gavlegårdarna, men riktas även mot deras kunder som kan bidra
till att minska energianvändningen i bostäderna.
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2 Metod/Teori
Större delen av examensarbetet går ut på att genom ett antal U-värdes– och areaberäkningar,
ventilations- och luftotäthetsbedömningar, tappvarmvattenanvändning och energibrukarbeteende
hos de boende, komma fram till hur mycket en utvald byggnad använder med avseende på specifik
energianvändning, med enheten kWh/m2, år. Till författarens hjälp har ett energisimuleringsprogram
använts som heter BV2 2010 och beräkningar har även skett i Microsoft Office Excel 2007. För att få
bakgrundsfakta och annan allmän information angående området och byggnaderna på Gävle Strand
Etapp 1 har ett antal intervjuer och diskussioner hållits med de som var ansvariga före, under och
efter byggskedet av Gävle Strand Etapp 1. Egna erfarenheter från tidigare projekt, litteraturstudier,
samt diskussioner med handledarna Jan Akander och Ulf Gavlefors ligger till grund för
examensarbetet.

2.1 Databehandling
Beräkningar utfördes med hjälp av Microsoft Office Excel 2007 där information om byggnadernas
tekniska utformning och egenskaper har bearbetats. Fastställda värden som beräknats fram fungerar
sedan som indata i energisimuleringen som utfördes med hjälp av BV2, ett datorprogram för
beräkning av byggnaders energibehov.
I dagsläget finns det många datorprogram som kan simulera en byggnads energianvändning och
behov av värme, kyla och elektricitet. I listan nedtill redovisas dem vanligaste på marknaden.


VIP-Energy - ett program som utför energibalansberäkningar med hjälp av byggnadens
prestanda och klimatet där byggnaden är placerad. VIP-Energy kallades tidigare för VIP+.
(Strusoft, 2002-2011)



Derob-LTH – energisimuleringsprogram som utvecklats på en arkitekturskola vid University of
Texas, Austin och som på senare år utvecklats vidare av Lunds Universitet. (Lunds Universitet,
2009)



Enorm 2004 – Sveriges mest sålda energiberäkningsprogram sedan introduktionen i slutet av
1980-talet. Redovisar behovet av köpt energi för byggnaden uppdelat i olika avsnitt såsom
värmeenergi, elenergi till fläktar och pumpar och drivenergi för värmepumpar och
värmeväxlare m.m. (EQUA, 2002)



EnergyCalc 4.1 – är ett energiberäkningsprogram som snabbt förutsäger en byggnads
energibehov. (Control Engineering Sweden AB)



IDA Indoor Climate and Energy 4.0 – är en relativt ny programvara från EQUA som klarar av
att importera 3D CAD filer från såväl ArchiCAD som AutoCAD. Detta för att underlätta att
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göra beräkningar av energianvändningen utifrån såkallade BIM-modeller. Ett avancerat
program för konsulter som är väl insatta i energisimuleringsprogram. (EQUA, 2011)
Det datorprogram som användes för att få fram resultaten i denna rapport är tillförlitligt och som
Högskolan i Gävle har användarlicens till. Detta utgjorde största orsaken till valet av just BV2 som
använts av branschen sedan 1996, samt att författaren tidigare har använt simuleringsverktyget i sin
utbildning. Beräkningsmodellen är framtagen av CIT Energy Management tillsammans med Chalmers
Tekniska Högskola där resultat från en doktorsavhandling har varit till grund för uppbyggandet av
programvaran BV2. Detta simuleringsprogram kan även användas vid energicertifiering och
energideklarering av byggnader då den uppfyller alla de krav som idag ställs på program inom detta
område och är samtidigt anpassat till nya BBR. Värmelagring, internvärme, solinstrålning, luftläckage
mm fungerar som indata och ska ge en siffra som visar hur mycket värme-, kyl- och elenergi
byggnaden totalt kommer använda per kvadratmeter. (CIT Energy Management, 2010)

2.2 Intervjuer och diskussioner
För att få ett större begrepp av vad som legat bakom den höga energianvändningen har ett antal
intervjuer genomförts. Dessa har även legat till grund för att förstå de bakomliggande orsakerna till
valet av FTX-system, varför systemet inte fungerat optimalt och hur detta problem kan komma att
lösas i framtiden. Den kontrakterade energianvändningen som simulerades fram och fanns som
riktmål har även diskuterats med anhörig inom just detta område. Detta för att få större insikt i vad
som kan vara den bidragande orsaken till att den inte är har efterföljts. Diskussioner har även förts
med personer som inte varit insatta före, under eller efter uppförandet av Gävle Strand Etapp 1.
Intervjuer och diskussioner har genomförts med följande personer:


Lars Englund, drifttekniker på AB Gavlegårdarna i Gävle.



Håkan Wesström, driftingenjör på AB Gavlegårdarna i Gävle.



Ulf Gavlefors, projektledare på AB Gavlegårdarna i Gävle.



Patrik Ross, VVS-ingenjör på Grontmij i Gävle.



Niklas Ulin, VD på Energi & Driftteknik Nord AB i Gävle.



Jan Akander, universitetslektor på Högskolan i Gävle och teknisk doktor i byggnadsfysik.

2.3 Litteraturstudier
Rapporter, byggnadsteknisk information, plan – och konstruktionsritningar, mängdförteckningar och
beräkningsformler har använts i syfte att utföra fullständiga energiberäkningar. Internet har även
använts till att finna fakta och information.
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3 Genomförande, energianvändning i flerbostadshus
BV2 används för att simulera en byggnad på basis av indatavärden som innehåller information
gällande dess utformning, byggnadstekniska egenskaper, energibrukarbeteende och
klimathållningssystem. Plan - och konstruktionsritningar har använts som underlag för att beräkna
areor och U-värden på byggnadernas klimatskal som återfinns på Gävle Strand Etapp 1. De
avgörande faktorerna i energiberäkningarna, vad gäller författarens egna erfarenheter när det
kommer till indatavärdena, kommer främst vara verkningsgraden av FTX-systemet och byggnadernas
termiska egenskaper där lufttätheten behöver vara av god kvalitet.
Alla de olika indatavärdena som erhållits utifrån den valda byggnaden har bearbetats och satt som
indata i BV2. I detta avsnitt diskuteras hur denna information tagits fram och sedan används.
Indatavärden som behandlas i denna rapport:


Byggnadens utformning
-



Byggnadstekniska egenskaper
-



Köldbryggor och luftläckage

Energibrukarbeteende
-



Areor och volymer, fasadarea och dess u-värde, fönster, tak och platta på mark

Hushållsel, personvärme, tappvarmvatten och vädring

Klimathållningssystem
-

FTX-system

3.1 Areor & volymer på byggdelar
På grund av att areaberäkningarna mestadels är baserade på AB Gavlegårdarnas mängdförteckning
på byggdelar över området Gävle Strand Etapp 1 har en förenkling av byggnadens yttre
förutsättningar gjorts. Istället för att ha två kortare gavelväggar och längre väggpartier där
utfackningsväggarna är placerade, kommer varje fasad på den valda byggnaden ha samma area.
Byggnaden kommer alltså vara kvadratisk i energisimuleringen men ha samma totalarea som den
verkliga byggnaden. Fönsterareorna mot respektive väderstreck är däremot såsom ritningar visar,
detta då BV2 tar hänsyn till solinstrålning just för fönster. Förändringen av byggnadens form har en
nästintill obefintlig inverkan på den färdigställda energisimuleringen då BV2 inte tar hänsyn till
transmittans mot t ex en långsida som vetter som söder, där värmen transmitteras utifrån och in i
byggnaden på grund av solstrålning.
Vid beräkning av byggnadernas inre volym har detta skett automatiskt i BV2 när information om
antalet våningar, dess rumshöjd och area per våningsplan matats in.
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3.2 Fasader
Avdelningen ”fasader” i BV2 innehåller väggarnas area, inklusive fönsterarea, samt väggarnas Uvärde. Tidigare i rapporten nämndes att fasadernas areaberäkning är grundade på
mängdförteckningen över Gävle Strand Etapp 1. Det som däremot behövdes beräknas var andelen
bärande gavelvägg av betong och andelen av den lättare utfackningsvägg bestående av trä som finns
på respektive byggnad.
Då den totala fasadarean divideras med fyra för att få samma area på varje fasad behöver ett totalt
U-värde för varje fasad viktas fram. Detta utfördes genom att multiplicera U-värdet för väggen, den
bärande gavelväggen och utfackningsväggen, med respektive area. Detta värde adderades för att
sedan divideras med byggnadens totala fasadarea. Ett genomsnittligt U-värde har då kalkylerats fram
för varje byggnad och används sedan som indata i avdelningen fasader. Se fullständiga Uvärdesberäkningar av ytterväggar i Bilaga 2.

3.3 Fönster
En fönsteruppställning över byggnaderna på Gävle Strand Etapp 1 som funnits tillgänglig användes
för att tillverka en fönsterförteckning. Genom planritningarna adderades sedan varje fönstertyp i
varje specifik byggnad och med hjälp av fönsteruppställningen kunde en area för varje fönster
beräknas. Andelen fönster på varje fasad var sedan tvungen att framställas, eftersom det är viktigt
att varje fönster kommer på rätt fasad då ljusinsläpp har en inverkan på den slutliga
energianvändningen.
De öppningsbara fönstren utfördes som 2+1 (isolerruta + enkelglas) och de fasta fönstren utfördes
med 3-glas isolerruta enligt fönsteruppställningen. Isolerrutorna är argonfyllda. Den fönstertyp som
har mest likheter som indata i BV2 var ett kopplat 3-glasfönster, vilket innebar att ett 2+1 med
isolerruta i innerbåge valdes. Detta fönster har ett U-värde på 1,2 W/m2*K och solfaktor på 0,53. (CIT
Energy Management AB, 2007) Andelen glas på fönstren är satta till 80 %, eftersom karmen utgör en
viss yta av fönstret och påverkar därför solinstrålningen.
Den solfaktor som blev till ett indatavärde är fönstrets solfaktor 0,53 multiplicerat med 0,5 då
skugga, gardiner och växter har en inverkan. (SVEBY, 2009) Den siffra som tagits fram och fungerar
som indata är 0,265.

3.4 Tak
Takets U-värde blev lågt eftersom dess konstruktion innehåller ca 0,5 m lösull. Ingen hänsyn har
tagits till träreglarna i U-värdesberäkningarna vilket skulle medföra en nästintill obefintlig ökning av
U-värdet. Se Bilaga 2 för U-värdesberäkning av takkonstruktion.
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3.5 Platta på mark
När beräkning av platta på mark för de fyra olika huskropparna utfördes användes en metod en
internationell standard. (SIS, 2007) Plattans area, som även blev invändig golvarea på varje
våningsplan, är takets area subtraherat med ytterväggens totala tjocklek. Se bilaga 2 för fullständig
beräkning av platta på mark.

3.6 Portar
Varje huskropp på Gävle Strand Etapp 1 innehar två stycken huvudentrédörrar. Dessa är 2,4 m2 och
2,9 m2 stora. Då inget U-värde har erhållits för dessa dörrar har ett värde på 1,2 W/m2*K antagits då
dessa består till stor del av fönster.

3.7 Köldbryggor
Köldbryggor återfinns oftast, i äldre byggnader, där bjälklagen på våningsplanen inte innehåller
någon isolering mot uteklimatet. Detta problem återfinns dock inte på någon byggnad placerad på
Gävle Strand Etapp 1. Konstruktören av
dessa byggnader har tänkt på just detta
problem och inte låtit bjälklaget gå
ända ut till fasadlivet. Han har istället
installerat ett mindre lager mineralull
som löper linjärt runt bjälklagets
ytterkant.
För att inte utesluta köldbryggor helt i
byggnadernas klimatskärm har Uvärdet på ytterväggarna ökats med 10
%. Ett värde som antagits utifrån

Figur 2. Konstruktörens lösning av anslutningen betongbjälklagyttervägg

byggnadens konstruktion och litteraturstudier. Bl a redovisade Levin & Mao (1993) att
energianvändningen för flerbostadshus kan ligga i häraden 5-39 % på grund av förekomsten av
köldbryggor. Med anledning av medvetenheten om köldbryggors inverkan då var lägre än idag,
bedöms 10 % som rimlig.

3.8 Luftläckage
Vindens påverkan på byggnadsstommen samt termiken ger upphov till luftläckage i klimatskalet.
Detta uppskattas vara det varierande luftläckaget som kan ses som en ofrivillig ventilation i
byggnaden på grund av otätheter i klimatskalet. Luftläckaget är beroende av den termiska
drivkraften huset utsätts för och BV2 har därför två fält där indatavärden för luftläckaget har
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placerats in. Ett fält innehåller luftläckaget i byggnadsstommen uttryckt i oms/h då vind påverkar
klimatskalet, när innetemperaturen är samma som utetemperaturen. Det andra fältet innehåller
luftläckagets variation med avseende på vindpåverkan och termiken.
Ha i beaktning att de beräkningar som genomförts för att finna byggnadens luftläckage när ingen
vind påverkar byggnaden är uppställda som så att inga lägenheter existerar inom byggnadens
klimatskal, dvs lufttäta mellanbjälklag saknas. Volymen i byggnaden anses vara helt öppen. Detta har
man i praktiken i trapphus och i hisschakt. Man kan i praktiken tänka sig att man utfört en
provtryckning av en byggnad med enbart klimatskärmsytor utan störande luftbyte mellan lägenheter.
I detta fall kan utgången komma att bli som så att luftläckaget blir högre än det verkliga resultatet.
Fullständiga beräkningar över luftläckaget när ingen vind påverkar byggnaden återfinns i Bilaga 3.
Vid uppskattningar av omsättningar per timme beroende på vindtryck har ett beräkningshjälpmedel
från BV2 används för att hitta denna siffra. Den tar hjälp av byggnadens areor och volymer samtidigt
som ett värde enligt tryckprovningar för maximalt luftläckage i byggnaden motsvarande 0,6 l/s*m2
omslutande area vid tryckdifferensen 50 Pa har används. (Mattssons Energi- och Klimatkontroll,
2008-09-01) Detta värde användes således endast i de byggnader där tryckprovningar genomfördes
lägenhet per lägenhet, alltså inte för de tryckprovningar som genomfördes för hela byggnaden vilket
skedde i hus A1 och A2. Det svar som tagits fram genom BV2:s beräkningshjälpmedel adderades
sedan med den siffra som erhållits som svar för termikens inverkan. Denna summa matades in i det
fält som visar luftläckagets variation med avseende på den termiska drivkraften.
Även om installation av fönster har gått korrekt till kan dessa i slutändan bidra till att köldbryggor
uppstår. Oftast vid installationer av fönster i vinklar kan det vara svårt att få konstruktionen hundra
procent lufttät.

3.9 Intern värmegenerering
Intern värmegenerering har i lägenheterna två källor: hushållsel och människor. I BV2 kan
hushållselen indelas i belysning och maskiner. Hushållselen har här valt att anvisas som belysning.
3.9.1

Belysning

Vid beräkning av belysningens inverkan på energibalansberäkningen har mätvärden från varje enskild
lägenhet införskaffats. Dessa siffror är användningen av el angivet i kWh och visar hur mycket el
brukarna nyttjar varje med varje månad. BV2 behöver ett indatavärde som är angivet i W/m2. Därför
konverterades kWh till W/m2 genom att dividera uppmätt el med antalet timmar en månad består
av. Sedan multiplicerades detta värde med 1000 för att omvandla kW till endast Watt. Detta slutliga
värde dividerades sedan med total golvarea i byggnaden.
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Mätvärden för elförbrukningen i varje lägenhet har tagits från månaderna juli och november år 2010
samt från månaderna januari och april år 2011. Oktober och januari står som referenser för vinter.
April och juli är referensmånader för sommarhalvåret. Beräkningsprogramet BV2 delar upp
användningen för just vinter och sommar vilket gör att den slutliga simulerade energiförbrukningen
blir mer exakt.
Man bör ha i åtanke att dessa siffror är den totala förbrukningen av hushållselen, på så sätt ingår
även lägenheternas apparater i den totala elanvändningen per kvadratmeter som är uträknad.
Beräkningar av den sammanlagda förbrukningen av hushållsel per fastighet under ett år återfinns i
Bilaga 4.
3.9.2

Personer

Varje enskild människa ger ifrån sig en viss mängd värme. Vid beräkningar av den sammanlagda
värmen personer i bostäder avger används ofta värdet 100 W intern värme från vuxna människor och
60 W från barn. Effekt per person vid beräkningar kan dock sättas till ett rekommenderat medelvärde
på 80 W. Antal personer som bor i flerbostadshus kan vara svårt att avgöra men ett viktat värde på
2,5 person per lägenhet har tagits fram för området Gävle Strand Etapp 1. Detta då det förekommer
tre rum och kök i de flesta av lägenheterna i varje huskropp. Den genomsnittliga siffran vad gäller
närvarotiden under en hel vecka är ca 14 timmar per dygn och person. (SVEBY, 2009)
Antal boende beräknades beroende på antalet lägenheter i varje byggnad. Antalet boende
multiplicerades sedan med den effekt i W som personen alstrar, alltså 80 W. Den totala
värmeavgivningen från byggnadens brukare dividerades med golvarean för att få rätt enhet W/m2,
vilket fungerade som indata i BV2.
Den värmeenergi som brukarna totalt alstrar i varje byggnad har beräknats och återfinns i bilaga 5.

3.10 Klimathållningssystem
I BV2 kallas ventilationssystemet för CAV som står för constant air volume, där luftflödena är
konstanta i tiden. Det vanligare ordet för denna sort av ventilationssystem med värmeåtervinning är
FTX-system. Varje huskropp har ett eget aggregat som ska sköta ventilationen för hela byggnaden.
Det som är avgörande för energianvändningen när man har ett tätt hus med ett luftläckage under 0,6
l/s*m2 är ett väl fungerande FTX-system med hög verkningsgrad. BV2 tar stor hänsyn till just
verkningsgraden av FTX-systemet och ju högre den siffran är, desto lägre blir det sammanställda
värdet för energianvändningen i byggnaden. Då FTX-systemen belägna på Gävle Strand Etapp 1 inte
fungerat optimalt har de siffror på verkningsgraden man fått av tillverkaren inte uppnåtts. De uppger
att verkningsgraden ska ligga runt 82 % när det i verkligheten är nere på 55 % i vissa byggnader vid
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utomhustemperaturer på -10 oC. (Wesström, 2011) Därför görs två energisimuleringar på varje
byggnad där tillverkarens siffra jämförs med de sämsta uppmätta värdena som konstaterats på
aggregaten i flerbostäderna. Detta för att se beräknad energianvändning då aggregaten fungerar
enligt tillverkarens verkningsgrad och ett där verklighetens styr utgången av den energi som
byggnaden förbrukar per kvadratmeter.
Verkningsgraden, eller temperaturverkningsgrad som det även kallas, är den siffra i procent som
anger hur mycket tilluften uppvärms i förhållande till skillnaden mellan frånluftens och uteluftens
temperaturskillnad. Det FTX-system som återfinns i de hus som behandlas i denna rapport är av
modell motströmsvärmeväxlare där nyare varianter kan ha en temperaturverkningsgrad upp emot
95 %. (Fresh AB, 2008) Man bör ha i åtanke att tester av verkningsgraden i dessa system ofta görs av
SP där optimala förhållanden används. (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 2011) Mätvärdet tas
fram i miljöer där fukthalten är betydligt högre än kalla vinterdagar och dessutom sker ingen
kondensbildning i värmeväxlaren under dessa tester. Något som ofta är ett stort problem i dagens
motströms- och plattvärmeväxlare med värmeväxling mellan från – och tilluften.

Figur 3. FTX-system av modell motströmsvärmeväxlare i småhus (Fresh AB, 2008)

Roterande värmeväxlare har även dem en hög verkningsgrad med energisnåla fläktar och fördelen
med dessa är att de inte är i behov av kondensvattenledning. Det finns dock en anledning varför
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dessa aggregat inte finns i byggnadsbeståndet på Gävle Strand Etapp 1. När från – och tilluft utbyter
värmeenergi med varandra utbyter de även lukt då lufttransporten sker genom värmeväxlare som
består av ett rotorhjul med ett stort antal små kanaler luftflödena har viss kontakt med varandra.
(Fresh AB, 2008) Därför vill man inte ha problem med att frånluftens dåliga luft blandas med den
friska utomhusluften i dessa flerbostadshus och därför har en motströmsvärmeväxlare installerats i
varje byggnad där problemet istället är den kondens som bildas i värmeväxlarna under de kallaste
delarna av vinterhalvåret.
CAV-systemets specifika fläkteleffekt, SFP som anges i kW/(m3/s) och har i detta fall ett indatavärde
på 2,5. Nyare system har lägre siffror än just 2,5 då deras fläktar drivs med hjälp av EC-motorer som
är betydligt energieffektivare än de fläktar som sitter i de äldre FTX-systemen. Fläktar med ECmotorer har även en inbyggd luftflödesreglering vilket betyder att de balanserar luftflödet
elektroniskt och systemet arbetar därför maximalt. (ATON teknikkonsult AB, 2008)
Lägsta tillåtna inomhustemperatur rekommenderas vara 21 oC för flerbostadshus. (SVEBY, 2009)

3.11 Tappvarmvatten
Det inmatningsalternativ som är rekommenderat av Sveby är ett årsschablonvärde för flerbostadshus
på 25kWh/m2 (Atemp). (SVEBY, 2009) Framräknad data med mätvärden tagna från Gavlegårdarna AB:s
mätstationer i respektive lägenhet visar att flerbostäderna på Gävle Strand Etapp 1 har en
årsförbrukning som ligger mellan 14 och 31 kWh/m2. Framräknad data fördes in för varje lägenhet i
BV2 där tappvarmvattenförbrukningen var en stor bidragande orsak till de höga värdena för den
totala energianvändningen. Detta är ett värde där endast brukaren inverkar på resultatet och
därmed ett problem som är svårt att få bukt på då energiförbrukningen för bostäderna ska
minimeras. Ett alternativ är att brukarna själva får stå för kostnaderna för sin
tappvarmvattenförbrukning.
För fullständiga beräkningar av tappvarmvattnet per fastighet, se Bilaga 6.

3.12 Extra elanvändare
För att upprätthålla byggnadernas funktioner krävs cirkulationspumpar, fläktar, belysning i allmänna
utrymmen och i vissa fall hissar. Dessa funktioner drivs av el och ingår i byggnadens driftel, även
kallad fastighetsel, som ska användas till att fastigheten fungerar korrekt. Driftelen inräknas i
byggnadens specifika energianvändning, något som däremot hushållselen inte gör. (SVEBY, 2009)
Vid beräkning av varje byggnads förbrukning av driftel har ett värde av en genomsnittlig
fastighetselanvändning på 15 kWh/m2 (Atemp) använts. (SVEBY, 2009) Denna siffra har således
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multiplicerats med boarean i de fyra olika huskropparna för att sedan divideras med antalet timmar
på ett år. Ett indatavärde i enheten kW har då beräknats fram för de fyra olika huskropparna belägna
på Gävle Strand Etapp 1.


Tvåvåningshusen A1-A2 får ett indatavärde för driftelen på 0,61 kW



Tvåvåningshusen D1-D5 får ett indatavärde för driftelen på 0,61 kW



Trevåningshusen B1-B4 får ett indatavärde för driftelen på 0,91 kW



Fyravåningshuset C får ett indatavärde för driftelen på 1,21 kW

I den genomsnittliga fastighetselanvändningen på 15 kWh/m2 (Atemp) ingår el till driften av
frånluftsventilationens fläktar. Då ett frånluftssystem drivs med hjälp av en fläkt, drivs ett
ventilationssystem med värmeväxling mellan från- och tilluften med hjälp av två fläktar. Driftelen i
enheten kWh/m2,år som BV2 beräknat fram justerades därför innan den adderades med den totala
energianvändningen för byggnaden. Hälften av den beräknade energianvändning av fläktarna i FTXsystemet subtraherades från energiförbrukningen av de extra elanvändarna som är den totala
driftelen.

3.13 Vädring
En viktig indataparameter man inte får ta för lätt på när det kommer till den slutliga
energianvändning är brukarnas beteende vad gäller vädring. Vädring påverkar främst bostadens
energiprestanda eftersom det ger en ökning av det fläktstyrda luftflödet. Sveby rekommenderar ett
schablonpåslag på energiprestandan med 4 kWh/m2 år och som adderades på den energiförbrukning
BV2 beräknat fram. (SVEBY, 2009)
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4

Resultat och analys av energisimuleringar

I figurerna nedan illustreras energianvändningen för varje fastighet utifrån dess byggnadstekniska
egenskaper, brukarbeteende och verkningsgrad på FTX-systemet.

4.1

Alderholmsgatan 14 och 12, hus A1 och A2
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Figur 4. Energianvändning för tvåvåningshus A1 och A2

Förklaringarna till de låga värdena för energianvändningen i hus A1 och A2 finns i brukarnas
beteende när det gäller användning av hushållsel och tappvarmvatten. Den viktigaste faktorn i den
relativt låga energianvändningen finns i det låga luftläckage dessa två byggnader innehar.
Tappvarmvattenförbrukningen i dessa byggnader ligger runt 15 kWh/m2 vilket är en låg siffra då den
jämförs med Svebys årsschablonvärde i kWh/m2 för flerbostadshus där siffran ligger på 25. (SVEBY,
2009) Brukarnas beteende bidrar alltså till att energianvändningen i dessa två byggnader ligger 10
kWh/m2,år under energianvändningen vid ett normalt brukarbeteende.
Som det tidigare nämnts i rapporten räknas inte hushållselen in i byggnadens specifika
energianvändning. Däremot bidrar den indirekt till det slutliga värdet av energianvändningen som
BV2 beräknar fram. Hushållselen driver de apparater som finns i varje lägenhet och likaså
belysningen. Skulle hushållselen halveras bidrar detta till att radiatorerna måste ge ifrån sig mer
värme då hälften av tillskottsvärmen som existerar från hushållens belysning och apparater
försvinner. I detta fall bidrar därför inte brukarnas beteende, när det gäller hushållselen, i någon
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högre grad till den låga energiförbrukningen. Men den bidrar inte heller till att öka
energianvändningen för hus A1 och A2. En jämförelse kan göras med det årsschablonvärde som
Sveby rekommenderar i det normala flerbostadshuset. De menar att ett flerbostadshus använder 30
kWh/m2 (Atemp) hushållsel (SVEBY, 2009) som kan jämföras med vad som används av de boende i hus
A1 som har ett värde på 33 kWh/m2 (Atemp).
Byggbranschen har blivit alltmer medvetna om fördelarna med en byggnad med lågt luftläckage i
klimatskärmen. Hus A1 och A2 är de enda byggnaderna på Gävle Strand Etapp 1 som det utförts
provtryckningar på hela byggnaden och inte bara i enskilda lägenheter. Luftläckaget i hus A1 uppgick
till 0,32 l/s,m2 och 0,46 l/s,m2 i hus A2. Hus A1 ligger alltså väldigt nära de värden som krävs i
passivhus där luftläckaget genom klimatskalet maximalt får vara 0,30 l/s,m2 vid en tryckdifferens på
50 Pa. (FEBY, 2009) Det låga uppmätta luftläckaget i hus A1 medför en låg energianvändning. Skulle
beräknade värden för luftläckaget i BV2 fördubblas för hus A1, genom att använda samma uppmätta
värden som för övriga byggnader vilket var ett luftläckage på 0,6 l/s,m2, skulle den totala
energianvändningen stiga med 24 kWh/m2,år.

4.2

Sjåargatan 1, 5, 11, och 17, hus B1, B2, B3 och B4
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Figur 5. Energianvändning för trevåningshus B1, B2, B3 och B4

De byggnader som sticker ut från mängden är hus B2 och B3. Orsaken till den höga
energianvändningen i hus B2 är främst förbrukningen av tappvarmvattnet som nästan uppgår till hela
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31 kWh/m2. Detta går att jämföra med hus B3 som istället är den byggnad med lägst
energianvändning och en tappvarmvattenförbrukning på 18 kWh/m2. Även den mängd använd
hushållsel bidrar till det höga värdet i hus B2 då dessa siffror visar att de boende sparar in på elen,
något som förundrar då de inte är lika noggranna med tappvarmvattnet. Detta innebär att
radiatorerna blir tvungna att bidra med mer värme. I det övriga beståndet av dessa hus visar
brukarna upp nästintill identiska värden när det gäller förbrukningen av hushållselen vilket gör att de
får liknande värden när det kommer till den specifika energianvändningen. Det som avgör i dessa
byggnader, som har samma termiska egenskaper och är lika till form och volym, är användningen av
mängden tappvarmvatten. FTX-systemets inverkan är ca 7-8 kWh/m2,år.

4.3

Alderholmsgatan 10, hus C
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Figur 6. Energianvändning för fyravåningshus C

Då det endast finns ett fyravåningshus beläget på Gävle Strand Etapp 1 är det omöjligt att göra några
jämförelser med övriga byggnader av samma volym. Det som går att utvinna från den fakta som finns
är att bland byggnadsbeståndet på Gävle Strand Etapp 1, är det de boende i denna byggnad som
använder minst kWh/m2 när det gäller både tappvarmvatten och hushållsel. En höjning av förbrukad
mängd tappvarmvatten till Svebys årsschablonvärde på 25 kWh/m2 för flerbostadshus i BV2 bidrar till
en ökning av energianvändningen med 9 kWh/m2,år.
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4.4

Sjåargatan 3, 7, 9, 13 och 15, hus D1, D2, D3, D4 och D5
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Figur 7. Energianvändning för tvåvåningshus D1, D2, D3, D4, och D5

Konsultens representativa byggnad var ett av D-husen vilket medför att en jämförelse mellan
författarens och dennes beräknade energianvändning är av stort intresse. Det är många olika
parametrar som måste tas i beaktning vid en jämförelse mellan olika energiberäkningar. Allt från
energisimuleringsprogram till hur noggranna indatavärdena är beroende på beräkningarna. Inga
kommenterar angående konsultens beräkningssätt kommer tas upp i denna rapport, däremot
används konsultens projekterade värde av energianvändningen som riktmärke i flera fall.
Vid en närmare undersökning av de boendes brukarvanor när det gäller tappvarmvatten kan man
urskilja att det används nästintill dubbelt så mycket mer av den varan i hus D4 än i hus D1. Då det
spenderas praktiskt taget lika mycket hushållsel i de båda husen kan en grov kalkylering visa att den
höga tappvarmvattenförbrukningen i hus D4 medför 10 kWh/m2,år extra än vad den gör i hus D1.
Den lägsta energianvändningen återfinns dock i hus D2 som med en högre förbrukning av
hushållselen jämfört med resterande D-hus och med normal konsumtion av tappvarmvatten, ca 20
kWh/m2. Ett årsschablonvärde för flerbostadshus när det gäller användning av hushållsel är 30
kWh/m2 (Atemp). (SVEBY, 2009) En siffra som visar sig vara långt ifrån det värde som brukarna i hus D2
visar upp, vilket närmare bestämt är 48,4 kWh/m2 (Atemp). En siffra som förklarar att radiatorerna i
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byggnaden inte behöver arbeta lika hårt för att hålla uppe temperaturen i inomhusmiljön och som
därför minskar den totala energianvändningen i byggnaden.

4.5

Felmarginal på bästa och sämsta fall för varje huskropp

För att lättare kunna uppfatta de marginaler som finns mellan den energibalansberäkning som
utfördes av konsulten och den energibalansberäkning som utfördes av författaren med hjälp av
verklig indata såsom tappvarmvatten- och hushållselanvändningen utfördes en beräkning som
åskådliggörs i Figur 8.
Hus A
Konsultens grundfall
Min. värde på energianvändning vid verkningsgrad 82 %
Medelvärde på energianvändning vid verkningsgrad 82 %-55 %
Max. värde på energianvändning vid verkningsgrad 55 %

92
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–1%
8%

Hus B
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92
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Hus D
92
12 %
16 %
20 %

Figur 8. Felmarginal i procent per huskropp

Minsta och högsta värdet samt medelvärdet av energianvändningen i varje byggnad av samma
huskropp har subtraherats med konsultens värde på energianvändningen i den representativa
byggnaden, som var ett av D-husen, för att sedan divideras med samma tal. Summan blev då
felmarginalen i procent för bästa och sämsta byggnad samt ett medelvärde av varje huskropp.
Huskropp C representerades däremot av endast en byggnad.
Hus A uppvisar en bättre siffra i förhållande till konsultens grundfall och som tidigare nämnts är det
låga luftläckaget den största bidragande orsaken till detta resultat. Resterande jämförelser visar en
felmarginal och mest anmärkningsvärt är att det minsta värdet på energianvändningen i något av Dhusen inte uppvisar en negativ siffra, att de har felmarginalen på rätt sida, då konsultens grundfall
beräknades på ett av dessa hus.
Medelvärdet kan jämföras extra noggrant med grundfallet eftersom det användes en verkningsgrad
på 75 % i den beräkningen. Man kan då anta att detta medelvärde har en verkningsgrad som ligger
runt 70 % och dess felmarginal borde bli låg.
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4.6 Förhållandet mellan omslutande area och Atemp
”Formfaktorn beskriver hur mycket omslutande area av klimatskal som finns i förhållande till
byggnadens uppvärmda golvyta. Ett högt värde på formfaktorn medför högre specifika
värmeförluster genom klimatskalet.” (Tyréns AB, Murman Arkitekter AB, 2011)
Konsulten utgick ifrån formfaktorn när valet av den representativa byggnaden gjordes, då grundfallet
utfördes på ett av D-husen, där han menade att tvåvåningshusen hade mer omslutande area jämfört
med Atemp än tre- och fyravåningshusen. Han syftade då på vad citatet ovanför antyder, att en hög
formfaktor medför mer värmeförluster genom klimatskalet. (Ross, 2011)
Däremot visar diagrammet nedanför att detta påstående inte stämmer överens med verklighetens
siffror över energianvändningen av byggnadsbeståndet beläget på Gävle Strand Etapp 1, se resultat i
Figur 9.
En rättvisare undersökning av formfaktorn för dessa huskroppar bör göras då de har liknande
indatavärden för luftläckage men främst användningen av hushållsel och tappvarmvatten.
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Figur 9. Energianvändning beroende på förhållandet mellan Aoms och Atemp
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4.7 Ändring av inomhustemperatur
Sista stycket i kapitel 3.10 beskriver kort den lägsta tillåtna inomhustemperaturen i respektive
byggnad. Denna siffra är satt till 21 Co vilket är den siffra som rekommenderas som indatavärde av
Sveby. (SVEBY, 2009)
Resultatet av en grads minskad inomhustemperatur medför en sänkning av den totala
energianvändningen med 10 kWh/m2,år för byggnaderna på Gävle Strand etapp 1. Beräknar man
fram medelenergianvändningen för en såkallad exempelbyggnad blir svaret 104,5 kWh/m2,år och
genom denna siffra kan en procentsats per sänkt grad oC tas fram. I detta fall ger en sänkning av
inomhustemperaturen per grad oC en sänkning av energianvändningen med 9,6 % för
exempelbyggnaden.
I tidigare rapporter går att läsa att minskning eller höjning av inomhustemperaturen med en grad oC
ger en minskning eller höjning av energianvändningen med 5 % (SVEBY, 2010) respektive 6 % (J&W,
Energi och Miljö).
Lennart Berndtsson säger i sin rapport (Berndtsson, 1999) att temperaturen i flerbostadshusen är 1,5
o

C högre än i småhus. Har flerbostadshuset dålig injustering och problem med styrning av

värmesystemet kan den genomsnittliga rumstemperaturen ligga runt 24 oC. Om man i dessa
flerbostadshus inför värmemätning och sänker temperaturen till ca 20 oC kan den totala besparingen
komma att hamna runt 10-20 %. (Berndtsson, 1999)
En illustration av ändrad inomhustemperatur går att tyda nedan där exempelbyggnaden på Gävle
Strand etapp 1 får en dubbelt så brantare kurva än Svebys flerbostadshus då den ger en ändring av
den totala energianvändningen med nära 10 % per sänkt grad gentemot Svebys 5 % per sänkt grad
o

C.
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Figur 10. Varierande inomhustemperaturs påverkan på
energiprestanda för ett flerbostadshus på Gävle Strand etapp 1

Figur 11. Varierande inomhustemperaturs påverkan på energiprestanda för ett
flerbostadshus (Sveby, 2010)
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5 Diskussion
Energibalansberäkningar blir mer och mer vanliga under projekteringsskedet i byggprocessen. Men
frågan som många ställer sig är hur pass dessa beräkningar som är gjorda av ett
energisimuleringsprogram stämmer överens med verklighetens siffror. Med hjälp av en tävling
anordnad av Sveby där projekterade energiberäkningar jämfördes med energiberäkningar utförda
med ett antal faktiska uppmätta värden kunde följande resonemang fastställas: (Fastighetsägarna,
2010)


Ett avancerat och väl beprövat simuleringsprogram behöver inte betyda att ett trovärdigt
resultat fastställs. Personen som utför beräkningen behöver även god kännedom av det
simuleringsprogram som används.



Bättre kvalitetskontroll vid beräkningar.



En gemensam redovisningsstandard skulle behövas för att urskilja olikheter i programmens
in- och utmatningsrutiner.



Större noggrannhet vid mätning av energianvändningen i den valda fastigheten med hjälp av
nyare och mer avancerad mätutrustning.

Dessa ord kan kortfattat beskriva de avvikelser som uppkommit i de resultat och jämförelser som
denna rapport redovisat. Men det finns även andra förklaringar bakom de felmarginaler och resultat
som påvisats i detta examensarbete som författaren vill ta upp.

5.1 Teoretisk bakgrund
Valet av att jämförelser gjordes mellan konsultens andra beräkning av energianvändningen och inte
hans första som låg på det lägre värdet 78 kWh/m2,år kan förklaras som så att indatavärden i den
andra beräkningen togs från den färdigställda byggnaden istället för de indatavärden som fanns i
projekteringsunderlaget som fungerade som indatavärden till första beräkningen av
energianvändningen. Det skulle bli en mer rättvis jämförelse att gå på den energibalansberäkning där
byggnadens verkliga parametrar fanns med. Däremot är det omöjligt att avgöra hur konsulten rent
erfarenhetsmässigt klarar av den programvara som används och hur han tänkt när indata antagits.
Det är många gånger felaktigheter i de indatavärden som används och de olika tolkningarna av
fysikaliska parametrar som orsakar de största effekterna på hur olika svaren kan vara på en
energibalansberäkning från person till person. Det är även fastsällt att om en person som utför en
energibalansberäkning tar hans eller hennes beräknade indata och använder samma program som en
annan person med sina kalkylerade indata värden, skulle skillnaden vara högre än om dessa två hade
samma indatavärden men använde olika simuleringsprogram. Olika användare, med samma
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simuleringsprogram, ger större avvikelser än olika användare med samma indatavärden men med
olika simuleringsprogram. (Kalema et al., 2008)
Något som kan vara värt att ha i åtanke när jämförelser mellan de båda resultaten görs är att
konsulten viktat fram en rekommenderad inomhustemperatur till 20 oC då de mindre
lägenhetsavskiljande trapphusen ska ha en rekommenderad inomhustemperatur på 17 oC.
Författaren har valt att försumma trapphusens inomhustemperaturer då BV2 inte tar hänsyn till
dessa i flerbostadshus och då Sveby (SVEBY, 2009) endast har en rekommenderad
inomhustemperatur i flerbostadshus valdes ett indatavärde just från den rapporten. En ändring av
den rekommenderade inomhustemperaturen från 21 oC till 20 oC i författarens beräknade
energianvändning för med sig en minskning av 10 kWh/m2,år för varje byggnad.
BV2 tar inte hänsyn till de problem som funnits med den tilluft med en temperatur på 11-12 oC som
förts in i lägenheterna vintertid. Värmebatteriet i FTX-systemet som ska tillföra den extra värme till
tilluften som inte frånluften klarar av att värma har arbetat så hårt den kan och därför kan driftelen
ha höjts under dessa år vilket medfört den höga energianvändning som AB Gavlegårdarna själva
beräknat.
Temperaturverkningsgraden på författarens beräkning av energianvändningen har mindre betydelse
än vad som först antagits. Skillnaden i energianvändningen vid en temperaturverkningsgrad på 82 %
och 55 % får ett värde på endast 8 kWh/m2,år som går att jämföras med konsultens förändring på 6
kWh/m2,år då temperaturverkningsgraden förändras med 10 % (AB Gavlegårdarna, 2009).
De största förändringarna i den totala energianvändningen, som även förutspåddes av handledare, är
som tidigare nämnts brukarnas beteende när det kommer till tappvarmvattenanvändningen.
Individuell mätning och debitering för värme och tappvarmvatten har diskuterats i Sverige sedan vårt
inträde i EU år 1995. EU:s rådsdirektiv 93/76/EEG, även kallat SAVE-direktivet, i artikel 3 syftar till att
m h a olika åtgärder sänka koldioxidutsläppen och därmed begränsa växthuseffekten. Inom just detta
direktiv hamnar frågan om individuella mätare i flerbostadshus. Direktivet är dock av sådan karaktär
att det inte behöver leda till lagstiftning då det bör ställas i relation till vad kostnaderna blir gentemot
koldioxidreduktionen. Sverige har därför inte fått några krav från EU att införa individuell mätning
och debitering av värme och tappvarmvatten då koldioxidutsläppen enbart skulle minska med ca 1 %
om lagen skulle tas i bruk då de flesta flerbostadshusen värms med biobränsleproducerad fjärrvärme.
Många projekt där mätare installerats i flerbostadshus finns redan och regeringen menar att det inte
finns några direkta hinder i regelverken för hyres – och bostadsrättsföreningar att införa
mätutrustning. (Berndtsson, 1999)
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Tappvattenanvändningen i flerbostadshus är ca 60 liter högre per person och dag än den är i småhus.
Främsta orsaken är att det bedrivs som regel förbrukningsmätning i småhusen. Om individuell
mätning införs i flerbostadshusen kan det ske en besparing på 70 miljoner m3 per år och detta
motsvarar hela 7 % av Sveriges årliga vattenanvändning. (Boverket, 2002)
Det normala tappvarmvattenbehovet i flerbostadshus ligger på ca 50-70 l/person, dygn och i
genomsnitt bor det ca 2 personer per lägenhet. Detta ger en årlig vattenanvändning per år som ligger
runt 35-50 m3 per lägenhet. (Berndtsson, 1999) Det krävs ca 52 kWh/m3 i energibehov vid
uppvärmning av tappvarmvatten vilket betyder att det normala energibehovet för tappvarmvatten
ligger runt 1800-2600 kWh/år och lägenhet. Denna siffra går att reducera med ca 20 % till 1400-2100
kWh/år om vattensnål teknik skulle installeras i flerbostadshusen. (Olsson, 2003) Inom kategorin
vattensnål teknik kan som exempel tvättställ med blandare som har ventiler som styrs av en fotocell
eller vattensnåla duschar placeras in. Dessa åtgärder påverkar även tappvattenanvändningen i
positivt bemärkelse.
När det kommer till den totala sparpotentialen vid en övergång från kollektiv till individuell mätning
och debitering i flerbostadshus gällande energibehovet för att värma tappvarmvattnet finns där
delade meningar och exakt fakta. Enligt ”Värmemätningsutredningen” (Bostadsdepartementet,
1983) finns möjligheten att spara mellan 15-25 % medans en undersökning från 1999 som är
finansierad av Statens Energimyndighet säger att sparpotentialen kan uppgå till 25-35 %, vilket skulle
vara tillräckligt för få det lönsamt både ur fastighetsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv.
(Berndtsson, 1999) En andra lägesrapport från Energimyndigheten kom ut 2003 och redogör bl a vad
som hänt inom området individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i Sverige

sedan förra rapporten publicerades. Denna redovisar en sparpotential för tappvarmvatten
som ligger runt 15-30 % när undersökningar har utförts på de genomförda projekten som
framgår i rapporten. (Berndtsson, 2003)
Hur man än vrider och vänder på detta problem med individuell mätning och debitering, att
lönsamheten förblir en nackdel då man försöker nå ett hållbart samhälle, så finns tekniken
för att få ett stopp på problemet med den höga användningen av tappvarmvatten. Det som
dock är det största hindret till ett miljövänligare leverne är att försöka övertyga
konsumenterna att dessa tekniska besparingsåtgärder ger något positivt tillbaka rent
ekonomiskt men även att levnadsstandarden inte behöver påverkas negativt.
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5.2 Formfaktorn, svaret till valet av den representativa byggnaden
Det som går att fastställa med diagrammet i figur 9 är dels huruvida konsultens resonemang
stämmer eller inte då valet av den representativa byggnaden gjordes. Det går även att försöka hitta
ett samband eftersom både transmissionsförlusterna och lufttätheten är kopplade till den
omslutande arean(Aoms) .
Ju lägre formfaktor, desto lägre transmissionsförluster. Detta stämmer dock inte i fallet som tas upp i
detta examensarbete. Inte heller gäller detta för den forskargrupp på tre italienare som i sin artikel
menar att det inte går att finna några exakta samband mellan formfaktor och energianvändning
såsom det framgår i författarens artikel. Korrelationen mellan variablerna formfaktor och
energianvändning anses undermålig även i deras rapport. Modellen de använder har dock kalibrerats
efter klimatet som återfinns i och omkring Torino, Italien. (Caldera et al., 2008)
Nu har inget riktvärde hittats över vad som specificerar ett högt och lågt värde vad gäller
formfaktorn, men då en snabb titt görs på diagrammet i figur 9 kan man urskilja en trend som riktar
sig tvärt emot vad som nämnts i föregående mening. Ju lägre formfaktor, desto högre blir
energianvändningen. Dock ska det sägas att stapeln för hus C gör sig orättvis då den representeras av
endast en byggnad.
Det representativa tvåvåningshuset D kan däremot jämföras mot trevåningshuset B där nästintill
identiska siffror visas. Det är även här flest byggnader representerar sin typ av huskropp.
Det kan fastställas att genom att välja hus D som representativ byggnad för byggnadsbeståndet på
Gävle Strand Etapp 1 gjordes ändå en felbedömning av energianvändningen utifrån respektive
medelvärde för huskropp B och D med hela 21 % och 18 %.
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6 Slutsatser
Ständig utveckling av energisimuleringsprogram pågår och branschen gör framsteg på framsteg när
det gäller att bygga för en hållbar utveckling. Men det som kan göras idag, och som redan är på gång,
är att låta brukarna stå för sin kostnad av tappvarmvattenanvändandet . Eller att åtminstone sätta
upp en gräns för de boende vad som är tillåtet att förbruka varje månad. Det som denna rapport
utvisar är hur stor skillnad tappvarmvattenanvändandet gör i en byggnad som konstruerats och
framställts efter konstens alla regler för att få den lufttät. Men i vissa fall räcker inte ett lågt värde på
luftläckaget i en byggnad med hjälp av snickarnas noggranna arbete, om brukarna ändå inte tänker
på vad deras beteende får för konsekvenser för den totala energianvändningen.
Att fastställa ett precist värde för energianvändningen i varje byggnad är svårt i dagens läge. Speciellt
då man arbetar utifrån vetskapen av den bristande kvalitén när det kommer till ventilationssystem.
Energisimuleringsprogram idag kan ta hänsyn till minsta lilla driftstopp i FTX-systemet. Men den kan
däremot inte ta hänsyn till de varierande värdena på FTX-systemets temperaturverkningsgrad. Detta
utgör ett stort problem då en trolig energianvändning som har kalkylerats fram i projekteringsstadiet
av byggprocessen inte kommer stämma överens med den verkliga energianvändningen. Istället utför
man såkallade ”säkerhetsmarginaler” på sina beräkningar vilket då innebär att det görs ett påslag på
den bestämda energianvändningen för att ”vara på den säkra sidan” när man senare jämför
energibalansberäkningar i projekteringsstadiet med verkliga siffror.
Istället för att utföra beräkningar med den så kallade ”säkerhetsmarginalen” kan man istället utföra
två, tre eller ännu fler beräkningar av den byggnad som ska analyseras. Man utför ett antal
energibalansberäkningar på byggnaden där utfallet kan vara att som i detta fall, den verkliga
temperaturverkningsgraden stämmer inte överens med tillverkarens siffror som oftast är i överkant,
eller där brukarna inte är särskilt miljömedvetna därefter använder mer energi. Men allt har ett pris
här i världen, så även energikonsulter osv. Det är troligtvis där det största problemet ligger, och har
alltid legat i byggbranschen, med höga avgifter och korta projekteringstider.
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6.1

Framtida studier

Energibalansberäkningar kommer alltid ifrågasättas eftersom indatavärden antas olika och
erfarenheten bakom användandet av vissa energisimuleringsprogram oftast ligger till grund för
utgången av det hela. Men vad kan framtida studier utvisa när det gäller att göra en nästintill perfekt
beräkning av energianvändningen i flerbostadshus och vad kan dessa handla om:


Fler och noggrannare indatavärden för själva FTX-systemet kan behandlas.



Exakta beräkningar av driftelen.



Utförligare tryckprovningar där hela byggnader testas då indatavärdet i BV2 tar hänsyn den
inre volymen av byggnaden, utan störande innerväggar och mellanbjälklag.



Vill man få ut endast temperaturverkningsgradens betydelse för den slutliga
energianvändningen i byggnaden kan man utgå ifrån Svebys årsschablonvärde som indata.
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Bilaga 1. U-värdesberäkningar för varje byggnad

Alderholmsgatan. 14 (A1)
Konstruktion
Area [m2]
U [W/m2K]
Tak
202 0,079358808
VäggTRÄ
308 0,12907315
VäggBETONG
23 0,146777083
Fönster
83,9876
1,2
Platta på mark
177,4 0,12419149
TOT
794,3876
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,22907907

ΣU*A
16,0304793
39,7545303
3,3758729
100,78512
22,0315704
181,977573

Alderholmsgatan 12. (A2)
Konstruktion
Area [m2]
U [W/m2K]
Tak
202 0,07935881
VäggTRÄ
308 0,12907315
VäggBETONG
23 0,14677708
Fönster
83,9876
1,2
Platta på mark
177,4 0,12419149
TOT
794,3876
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,22907907

ΣU*A
16,03047928
39,75453035
3,375872904
100,78512
22,03157036
181,9775729
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Alderholmsgatan. 10 (C)
Konstruktion
Area [m2]
U [W/m2K]
Tak
202 0,079358808
VäggTRÄ
447 0,12907315
VäggBETONG
183 0,146777083
Fönster
136,990525
1,2
Platta på mark
176,5 0,124290073
TOT
1145,49053
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,25047105

ΣU*A
16,03047928
57,69569826
26,86020615
164,38863
21,93719788
286,9122116

Sjåargatan. 1 (B1)
Konstruktion
Area [m2] U [W/m2K]
ΣU*A
Tak
202 0,079358808 16,0304793
VäggTRÄ
347
0,12907315 44,7883832
VäggBETONG
141 0,146777083 20,6955687
Fönster
129,53755
1,2 155,44506
Platta på mark
176,5 0,124273632 21,934296
TOT
996,03755
258,893787
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,25992372

Sjåargatan. 5 (B2)
Konstruktion
Area [m2]
U [W/m2K] ΣU*A
Tak
202 0,07935881 16,03047928
VäggTRÄ
347 0,12907315 44,78838322
VäggBETONG
141 0,14677708 20,69556867
Fönster
128,102275
1,2
153,72273
Platta på mark
176,5 0,12427363 21,93429598
TOT
994,602275
257,1714572
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,258567131

Sjåargatan. 11 (B3)
Konstruktion
Area [m2]
U [W/m2K]
ΣU*A
Tak
202 0,079358808 16,03047928
VäggTRÄ
347
0,12907315 44,78838322
VäggBETONG
141 0,146777083 20,69556867
Fönster
128,102275
1,2
153,72273
Platta på mark
176,5 0,124273632 21,93429598
TOT
994,602275
257,1714572
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,25856713
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Sjåargatan. 17 (B4)
Konstruktion
Area [m2]
U [W/m2K]
ΣU*A
Tak
202
0,07935881
16,030479
VäggTRÄ
347
0,12907315
44,788383
VäggBETONG
141
0,14677708
20,695569
Fönster
129,99678
1,2
155,99613
Platta på mark
176,5
0,12427363
21,934296
TOT
996,49678
259,44486
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,2603569

Sjåargatan. 3 (D1)
Konstruktion
Area [m2] U [W/m2K]
ΣU*A
Tak
202 0,079358808 16,0304793
VäggTRÄ
299
0,12907315 38,592872
VäggBETONG
23 0,146777083 3,3758729
Fönster
69,104275
1,2
82,92513
Platta på mark
176,8 0,124257195 21,968672
TOT
769,904275
162,893026
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,21157569

Sjåargatan. 7 (D2)
Konstruktion
Area [m2]
U [W/m2K] ΣU*A
Tak
202 0,07935881 16,03047928
VäggTRÄ
299 0,12907315 38,59287199
VäggBETONG
23 0,14677708 3,375872904
Fönster
69,104275
1,2
82,92513
Platta på mark
176,8 0,12425719 21,96867201
TOT
769,904275
162,8930262
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,211575687

Sjåargatan. 9 (D3)
Konstruktion
Area [m2]
U [W/m2K]
ΣU*A
Tak
202 0,079358808 16,03047928
VäggTRÄ
299
0,12907315 38,59287199
VäggBETONG
23 0,146777083 3,375872904
Fönster
69,104275
1,2
82,92513
Platta på mark
176,8 0,124257195 21,96867201
TOT
769,904275
162,8930262
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,21157569
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Sjåargatan. 13 (D4)
Konstruktion
Area [m2] U [W/m2K]
ΣU*A
Tak
202 0,079358808 16,0304793
VäggTRÄ
299
0,12907315 38,592872
VäggBETONG
23 0,146777083 3,3758729
Fönster
69,104275
1,2
82,92513
Platta på mark
176,8 0,124257195 21,968672
TOT
769,904275
162,893026
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,21157569

Sjåargatan. 15 (D5)
Konstruktion
Area [m2]
U [W/m2K] ΣU*A
Tak
202 0,07935881 16,03047928
VäggTRÄ
299 0,12907315 38,59287199
VäggBETONG
23 0,14677708 3,375872904
Fönster
69,104275
1,2
82,92513
Platta på mark
176,8 0,12425719 21,96867201
TOT
769,904275
162,8930262
Genomsnittligt U-värde/m2 [W/m2K]
ΣU*A/TOT A=
0,211575687

Bilaga 2. U-värdesberäkningar för konstruktionsdelar

Tak
Material
Protect F
Gipsskiva
Klämlist
Lösull
Vent. Yttertak av pannor
på undertak
Rsi+Rse
TOT

d [m] λ *W/mK+ R [m2K/W]
U [W/m2K]
0,015
0,25
0,06
0,013
0,22 0,059090909
0,015
0,14 0,107142857
0,5
0,042 11,9047619
0,3
0,17
12,60099567

0,079358808

VäggTRÄ
Material
Gipsskiva
Plywoodskiva
Mineralull+träregel
Mineralull
Vindskyddskiva
Fasadskikt av betong
Rsi+Rse
TOT

d [m]
λ *W/mK+
0,013
0,22
0,012
0,13
0,045
0,044
0,22
0,036
0,012
0,13

R [m2K/W]
U [W/m2K]
0,059090909
0,092307692
1,022727273
6,111111111
0,092307692
0,2
0,17
7,747544678 0,12907315
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VäggBETONG
Material
Gipsskiva
Plywoodskiva
Betong
Mineralull
Vindskyddskiva
Fasadskikt av betong
Rsi+Rse
TOT

d [m]
λ *W/mK+
0,013
0,22
0,012
0,13
0,15
1,7
0,22
0,036
0,012
0,13

R [m2K/W]
U [W/m2K]
0,059090909
0,092307692
0,088235294
6,111111111
0,092307692
0,2
0,17
6,813052699 0,146777083

Platta på mark
Parametrar
A = Invändig area [m2]
P = Omkrets på plattan
λ = Markens värmekonduktivitet
w = total väggtjocklek
Rf = värmemotstånd platta
B' = 2 * A/P
dt = w + λ * (Rf + 0,17)
U = 2*λ/(π*B'+dt)*ln(π*B'/dt+1)
U = λ/(0,457*B'+dt)

[m] λ *W/mK+ R [m2K/W]
176,5
64,4
2
0,4
6,42320261
5,48136646
13,5864052
0,12429007
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Bilaga 3. Luftläckage

Alderholmsgatan. 12 (A2)

Alderholmsgatan. 14 (A1)
Beräknade värden
ΔPtot vid tryckprovning, 50 [Pa]
Byggnadens höjd, H [m]
Ti-Te [°C]
ΔPtot = 0,044*(H/4)*(Ti-Te)
Maximalt luftläckage, l [l/s*m2]
Omslutningsarea, Aomslutande [m2]
Byggnadens volym, V [m3]
Flödesexponent, β
Flödeskonstant, C = l*Aomslutande/(50)β
Qtermik = C*(ΔPtot)β
ntermik = Qtermik/V [oms/h]

Beräknade värden
ΔPtot vid tryckprovning, 50 [Pa]
Byggnadens höjd, H [m]
Ti-Te [°C]
ΔPtot = 0,044*(H/4)*(Ti-Te)
Maximalt luftläckage, l [l/s*m2]
Omslutningsarea, Aomslutande [m2]
Byggnadens volym, V [m3]
Flödesexponent, β
Flödeskonstant, C = l*Aomslutande/(50)β
Qtermik = C*(ΔPtot)β
ntermik = Qtermik/V [oms/h]

50
5,3
20
11,66
0,32
794,4
890
0,66666667
18,7302056
96,3107825
0,10821436

Sjåargatan 1,5,11,17 (B1-B4)

Alderholmsgatan. 10 (C)

Beräknade värden
ΔPtot vid tryckprovning, 50 [Pa]
Byggnadens höjd, H [m]
Ti-Te [°C]
ΔPtot = 0,044*(H/4)*(Ti-Te)
Maximalt luftläckage, l [l/s*m2]
Omslutningsarea, Aomslutande [m2]
Byggnadens volym, V [m3]
Flödesexponent, β
Flödeskonstant, C = l*Aomslutande/(50)β
Qtermik = C*(ΔP)β
ntermik = Qtermik/V

Beräknade värden
ΔPtot vid tryckprovning, 50 [Pa]
Byggnadens höjd, H [m]
Ti-Te [°C]
ΔPtot = 0,044*(H/4)*(Ti-Te)
Maximalt luftläckage, l [l/s*m2]
Omslutningsarea, Aomslutande [m2]
Byggnadens volym, V [m3]
Flödesexponent, β
Flödeskonstant, C = l*Aomslutande/(50)β
Qtermik = C*(ΔP)β
ntermik = Qtermik/V

50
8,1
20
17,82
0,6
996,1
1323
0,666666667
44,03596531
300,4318606
0,227083795

Sjåargatan 3,7,9,13,15 (D1-D5)
Beräknade värden
ΔPtot vid tryckprovning, 50 [Pa]
50
Byggnadens höjd, H [m]
5,3
Ti-Te [°C]
20
ΔPtot = 0,044*(H/4)*(Ti-Te)
11,66
Maximalt luftläckage, l [l/s*m2]
0,6
2
Omslutningsarea, Aomslutande [m ]
770
Byggnadens volym, V [m3]
890
Flödesexponent, β
0,666666667
Flödeskonstant, C = l*Aomslutande/(50)β 34,04045105
Qtermik = C*(ΔP)β
175,036118
ntermik = Qtermik/V
0,196669796
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50
5,3
20
11,66
0,46
794,4
890
0,666666667
26,92467053
138,4467498
0,155558146

50
10,9
20
23,98
0,6
1145,5
1765
0,66666667
50,640697
421,113464
0,2385912

Bilaga 4. Förbrukning av hushållsel per fastighet

Alderholmsgatan. 14 (A1)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad]
Golvarea [m2] [kW]
[W/m2]
Januari
1423,3
730
356
1,95
5,476759
April
826
730
356 1,132
3,17839
Juli
508,4
730
356 0,696
1,956288
Oktober
1187,03
730
356 1,626
4,567608
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
5,022183315 [W/m2]
2,567339

Alderholmsgatan 12. (A2)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad] Golvarea [m2]
[kW]
[W/m2]
Januari
1273,5
730
356 1,7445 4,900339
April
1010
730
356 1,3836 3,886409
Juli
798,62
730
356
1,094 3,073034
Oktober
1013,25
730
356
1,388 3,898915
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
4,399626751 [W/m2]
3,479721

Sjåargatan. 1 (B1)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad] Golvarea [m2] [kW]
[W/m2]
Januari
2741,7
730
529,5 3,756 7,093019
April
2082,6
730
529,5 2,853 5,387869
Juli
1172,51
730
529,5 1,606 3,033386
Oktober
1638,35
730
529,5 2,244 4,238555
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
5,665787057 [W/m2]
4,210628

Sjåargatan. 5 (B2)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad] Golvarea [m2] [kW]
[W/m2]
Januari
1850,73
730
529,5 2,5352 4,788001
April
1461,76
730
529,5 2,0024 3,781702
Juli
845,68
730
529,5 1,1585 2,187848
Oktober
1648,38
730
529,5 2,2581 4,264515
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
4,526257907 [W/m2]
2,984775
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Sjåargatan. 11 (B3)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad] Golvarea [m2] [kW] [W/m2]
Januari
2292,3
730
529,5
3,14 5,930381
April
1781,64
730
529,5 2,441 4,609259
Juli
1559,68
730
529,5 2,137 4,035029
Oktober
1923,24
730
529,5 2,635 4,975591
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
5,452986146 [W/m2]
4,322144

Sjåargatan. 17 (B4)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad] Golvarea [m2] [kW]
[W/m2]
Januari
2487,19
730
529,5 3,4071 6,434579
April
2044,16
730
529,5 2,8002 5,288421
Juli
939,8
730
529,5 1,2874 2,431345
Oktober
1809,66
730
529,5 2,479 4,681749
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
5,558164202 [W/m2]
3,859883

Alderholmsgatan. 10 (C)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad] Golvarea [m2] [kW]
[W/m2]
Januari
1671,9
730
706 2,2903 3,244014
April
1112,5
730
706 1,524 2,158601
Juli
1203,49
730
706 1,6486 2,335151
Oktober
1560,46
730
706 2,1376 3,027785
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
3,135899724 [W/m2]
2,246876

Sjåargatan. 3 (D1)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad] Golvarea [m2] [kW]
Januari
1465,21
730
356 2,007
April
826,93
730
356 1,133
Juli
358,89
730
356 0,492
Oktober
1022,26
730
356
1,4
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
4,785804987 [W/m2]
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[W/m2]
5,638025
3,181969
1,380984
3,933585
2,281476

Sjåargatan. 7 (D2)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad] Golvarea [m2] [kW]
[W/m2]
Januari
1501,14
730
356 2,0564 5,776281
April
1372,76
730
356 1,8805 5,282284
Juli
1230,03
730
356 1,685 4,733069
Oktober
1638,32
730
356 2,2443
6,30414
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
6,040210867 [W/m2]
5,007677

Sjåargatan. 9 (D3)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad] Golvarea [m2] [kW]
[W/m2]
Januari
1255,21
730
356 1,7195 4,829967
April
605,32
730
356 0,8292 2,329229
Juli
350,68
730
356 0,4804 1,349392
Oktober
1310,57
730
356 1,7953 5,042981
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
4,93647395 [W/m2]
1,83931

Sjåargatan. 13 (D4)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad] Golvarea [m2] [kW]
Januari
1266,15
730
356 1,734
April
1081,34
730
356 1,481
Juli
734,98
730
356 1,007
Oktober
1192,05
730
356 1,633
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
4,729490534 [W/m2]

[W/m2]
4,872056
4,16092
2,828151
4,586925
3,494536

Sjåargatan. 15 (D5)
Månad
Förbrukning [kWh]
[h/månad] Golvarea [m2] [kW]
[W/m2]
Januari
1895,8
730
356 2,597 7,294905
April
1251,82
730
356 1,7148 4,816915
Juli
1010,64
730
356 1,3844 3,888872
Oktober
1443,52
730
356 1,9774 5,554564
Medelförbrukning per vintermånad
Medelförbrukning per sommarmånad
[W/m2]
6,424734493 [W/m2]
4,352894
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Bilaga 5. Personvärme

Alderholmsgatan. 14 (A1)
Antal boende Effektavgivning [W] Total effektavgivning [W]
Golvarea [m2] [W/m2]
10
80
800
356 2,247191

Alderholmsgatan 12. (A2)
Antal boende Effektavgivning [W]
Total effektavgivning [W]
Golvarea [m2] [W/m2]
10
80
800
356 2,247191

Sjåargatan. 1 (B1)
Antal boende Effektavgivning [W] Total effektavgivning [W]
Golvarea [m2] [W/m2]
12,5
80
1000
529,5 1,888574

Sjåargatan. 5 (B2)
Antal boende Effektavgivning [W]
Total effektavgivning [W] Golvarea [m2] [W/m2]
15
80
1200
529,5 2,266289

Sjåargatan. 11 (B3)
Antal boende Effektavgivning [W] Total effektavgivning [W]
Golvarea [m2] [W/m2]
15
80
1200
529,5 2,266289

Sjåargatan. 17 (B4)
Antal boende Effektavgivning [W] Total effektavgivning [W]
Golvarea [m2] [W/m2]
12,5
80
1000
529,5 1,888574

Alderholmsgatan. 10 (C)
Antal boende Effektavgivning [W] Total effektavgivning [W]
Golvarea [m2] [W/m2]
12,5
80
1000
706 1,416431

Sjåargatan. 3 (D1)
Antal boende Effektavgivning [W] Total effektavgivning [W]
Golvarea [m2] [W/m2]
10
80
800
356 2,247191

Sjåargatan. 7 (D2)
Antal boende Effektavgivning [W]
Total effektavgivning [W] Golvarea [m2] [W/m2]
10
80
800
356 2,247191
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Sjåargatan. 9 (D3)
Antal boende Effektavgivning [W] Total effektavgivning [W]
Golvarea [m2] [W/m2]
10
80
800
356 2,247191

Sjåargatan. 13 (D4)
Antal boende Effektavgivning [W] Total effektavgivning [W]
Golvarea [m2] [W/m2]
10
80
800
356 2,247191

Sjåargatan. 15 (D5)
Antal boende Effektavgivning [W]
Total effektavgivning [W] Golvarea [m2] [W/m2]
10
80
800
356 2,247191

Bilaga 6. Förbrukning tappvarmvatten per fastighet

Alderholmsgatan. 14 (A1)
Månad Förbrukning [m3]
ρ vatten [kg/m3] Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
8,7
998
356
4180
45
Februari
7,182
998
356
4180
45
Mars
7,88
998
356
4180
45
April
9,659
998
356
4180
45
Medelförbrukning per månad Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
8,35525 [Joule]
18821751359 [kWh/m2]
14,68613558

Alderholmsgatan 12. (A2)
Månad Förbrukning [m3]
ρ vatten [kg/m3]
Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
7,995
998
356
4180
45
Februari
7,89
998
356
4180
45
Mars
7,495
998
356
4180
45
April
10,277
998
356
4180
45
Medelförbrukning per månad Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
8,41425 [Joule]
18954659810 [kWh/m2]
14,78984068

Sjåargatan. 1 (B1)
Månad
Förbrukning [m3]
ρ vatten [kg/m3] Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
22,757
998
529,5
4180
45
Februari
21,626
998
529,5
4180
45
Mars
22,862
998
529,5
4180
45
April
23,713
998
529,5
4180
45
Medelförbrukning per månad
Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
22,7395 [Joule]
51224944201 [kWh/m2]
26,87280674
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Sjåargatan. 5 (B2)
Månad Förbrukning [m3]
ρ vatten [kg/m3] Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
25,055
998
529,5
4180
45
Februari
24,066
998
529,5
4180
45
Mars
26,448
998
529,5
4180
45
April
29,027
998
529,5
4180
45
Medelförbrukning per månad Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
26,149 [Joule]
58905475754 [kWh/m2]
30,90204373

Sjåargatan. 11 (B3)
Månad Förbrukning [m3]
ρ vatten [kg/m3] Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
13,676
998
529,5
4180
45
Februari
14,303
998
529,5
4180
45
Mars
15,638
998
529,5
4180
45
April
17,031
998
529,5
4180
45
Medelförbrukning per månad Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
15,162 [Joule]
34155219067 [kWh/m2]
17,91796195

Sjåargatan. 17 (B4)
Månad Förbrukning [m3]
ρ vatten [kg/m3] Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
19,491
998
529,5
4180
45
Februari
18,937
998
529,5
4180
45
Mars
20,567
998
529,5
4180
45
April
15,756
998
529,5
4180
45
Medelförbrukning per månad Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
18,68775 [Joule]
42097625321 [kWh/m2]
22,08457944

Alderholmsgatan. 10 (C)
Månad Förbrukning [m3] ρ vatten [kg/m3] Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
17,17
998
706
4180
45
Februari
14,135
998
706
4180
45
Mars
16,722
998
706
4180
45
April
14,169
998
706
4180
45
Medelförbrukning per månad Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
15,549 [Joule]
35027008394 [kWh/m2]
13,78147954

Sjåargatan. 3 (D1)
Månad
Förbrukning [m3]
ρ vatten [kg/m3] Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
10,046
998
356
4180
45
Februari
9,346
998
356
4180
45
Mars
9,457
998
356
4180
45
April
7,335
998
356
4180
45
Medelförbrukning per månad Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
9,046 [Joule]
20377793938 [kWh/m2]
15,90027617
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Sjåargatan. 7 (D2)
Månad Förbrukning [m3]
ρ vatten [kg/m3] Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
12,488
998
356
4180
45
Februari
10,558
998
356
4180
45
Mars
9,696
998
356
4180
45
April
11,67
998
356
4180
45
Medelförbrukning per månad Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
11,103 [Joule]
25011568217 [kWh/m2]
19,5158928

Sjåargatan. 9 (D3)
Månad Förbrukning [m3]
ρ vatten [kg/m3] Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
11,789
998
356
4180
45
Februari
11,9573
998
356
4180
45
Mars
9,7628
998
356
4180
45
April
12,137
998
356
4180
45
Medelförbrukning per månad Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
11,411525 [Joule]
25706578042 [kWh/m2]
20,05819136

Sjåargatan. 13 (D4)
Månad Förbrukning [m3]
ρ vatten [kg/m3] Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
15,352
998
356
4180
45
Februari
16,387
998
356
4180
45
Mars
18,172
998
356
4180
45
April
16,614
998
356
4180
45
Medelförbrukning per månad Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
16,63125 [Joule]
37464977385 [kWh/m2]
29,23297237

Sjåargatan. 15 (D5)
Månad Förbrukning [m3]
ρ vatten [kg/m3] Golvarea [m2] Cp,vatten [J/(kg·K)] ΔTtappvarmvattnet
Januari
17,544
998
356
4180
45
Februari
16,581
998
356
4180
45
Mars
16,382
998
356
4180
45
April
17,008
998
356
4180
45
Medelförbrukning per månad Volym*ρ vatten*spec.värmekap.vatten*ΔTtappvarmvattnet
[m3]
16,87875 [Joule]
38022517071 [kWh/m2]
29,66800645
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