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Syfte Syftet är att redogöra för hur stora skillnaderna blir 
i en byggnads energianvändning när man tar 
hänsyn till köldbryggornas inverkan. Syftet är 
vidare att sätta fokus på energieffektivitet under 
projekteringen samt att öka intresset, bland alla 
aktörer i byggprocessen, för att bygga 
energieffektivt. Vidare även att se vad entreprenad-
formen partnering med dess förbilligande åtgärder 
har för inverkan på energianvändningen. 

 

Metod De byggnadstekniska lösningarna i två olika 
bostadsprojekt inom Midrocs produktion (ett 
pågående och ett avslutat) studeras med avseende 
på köldbryggor. Värmeflöden genom köldbryggor 
kvantifieras genom simuleringar i det två-
dimensionella värmeflödesprogrammet Heat2. I 
det pågående projektet studeras även effekten av 
förändringar mellan tidiga projekteringsskisser till 
färdigt utförande med avseende på köldbryggornas 
storlek. I ett av projekten studeras även köld-
bryggorna med hjälp av termografering. Vidare 
utförs energibalansberäkningar för de två olika 
projekten med energisimuleringsprogrammet 
VIP+. Beräkningarna genomförs med och utan 
hänsyn till köldbryggor. 

 

Resultat Resultaten visar att energianvändningen ökar med 
upp till 29 kWh/m2år när köldbryggorna med-
räknas. Att ta hänsyn till köldbryggornas inverkan 
kommer med stor sannolikhet bli ett krav när 
energideklarering för byggnader enligt det nya EU-
direktivet börjar gälla. 

   Resultaten visar att köldbryggorna har en stor 
inverkan på en byggnads energibehov. Andra 
faktorer som påverkar byggnadens energibehov är 
bland annat brukarnas vanor i byggnaden och den 
innetemperatur som sistnämnda önskar erhålla i 
bostaden. 
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Abstract 

Title   The effect of thermal bridges on energy use – A 
study of two residential buildings with concrete 
frame. 
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Aim    The aim is to investigate the effect of thermal 
bridges on energy use. Furthermore to put focus on 
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the interest, for all parties in the building process, 
to build energy efficiently. The contract form 
partnering is studied to see how changes in the 
construction, during construction time, effects 
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Method   The study is based on two different projects that are 
being or have been built by Midroc Construction. 
To investigate thermal bridges in the construction 
the heatflow is estimated by two dimensional 
heatflow simulations in the program Heat2. These 
results are then applied in the energy simulation 
program VIP+. The simulations are performed both 
with and without thermal bridges. In one of the 
projects thermal bridges are also studied by using an 
infrared camera. 

 

Conclusion  The results show that the energy use increases with 
up to 29 kWh/m2year when thermal bridges are 
included. To calculate the effect of thermal bridges 
is very likely to become a requirement when the 
declaration of energy use for buildings according to 
the new EU-directive is applied. 

 

     The results show that the thermal bridges have a 
significant effect on the energy use. Other factors 
that influence the building’s energy demand are 
among other things the habits of the tenants in the 
building.  

 

Key words  Thermal bridges, energy use, multi-family building, 
energy simulation, VIP+, Heat2, two dimensional 
heatflow. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Världens energianvändning baseras idag till stor del på fossila bränslen. 
När dessa förbränns släpps många produkter ut som medför att vi 
snabbar på växthuseffekten. Effektiv energianvändning är en viktig del 
för att minska denna negativa utveckling. För att minska energi-
användningen måste företag, privatpersoner och staten försöka se 
problemen och begränsa sin användning av energi. Detta kan man göra 
genom att bland annat bygga energieffektiva byggnader med förbättrade 
system- och tekniklösningar. Under energikrisen på 70 – talet då 
bostadsuppvärmningen till stor del bestod av icke förnyelsebara 
energikällor som olja, blev det viktigt att ta till sparåtgärder. Under 
denna tid blev det vanligt att byta ut oekonomiska tvåglasfönster till 
mera energieffektiva treglasfönster och att tilläggsisolera. 
 
Efter oljekrisen på 70 – talet har användningen av olja stadigt minskat 
från 80 % av den totala energianvändningen till 35 % år 20001. Under 
dessa år har användningen av fossila bränslen till fjärrvärme minskat 
med ca 15 %. Trenden att energipriserna ökar borde innebära att fler 
fastighetsägare byter energikällor2. 
 
Tekniken för att bygga energieffektivt finns redan idag men 
beslutsamheten för att projektera för detta saknas fortfarande hos 
många. Detta är ett problem som har sin bakgrund i att flera byggherrar 
endast är ute efter att på kort tid tjäna pengar. Då det idag är relativt 
dyrt att bygga nytt, och med den hårda konkurrensen som idag finns i 
branschen tvingas byggföretagen pressa priser och välja bort saker som 
kan bidra till en energieffektiv byggnad. Byggherren ser ofta endast till 
byggnadens uppförandekostnad och bryr sig inte mycket om 
driftskostnaderna då det blir hyresgästerna som betalar för dem. Det är 
oftast byggherren som saknar kunskapen vilket resulterar i att 
byggföretaget som anlitas står för hela entreprenaden med den 
tillhörande projekteringen. Det är därför viktigt att byggherren redogör 

                                                      
1Energimyndigheten. (2005), Några exempel på energianvändning. 
2Boverket. (2005), Delmål 7 – Energianvändning. 
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för sina krav på energianvändningen i ett tidigt skede så att alla 
inblandade kan samverka till en energieffektiv bostad.  
 
När man pratar om ett energieffektivt byggande är det viktigt att man 
förstår vikten av ett fullt fungerande koncept. Energi försvinner ut ur 
byggnadens klimatskal samtidigt som det finns intern värmegenerering i 
byggnaden i form av aktiviteter som bidrar till uppvärmningen. Då det 
i bostäder oftast är ett underskott på den interna värmegenereringen 
krävs det ett värmetillskott för att få ett behagligt inneklimat. Butiker, 
kontor och fabriker kräver, i motsats till bostäder, ofta en kylning 
istället för värmetillskott då maskiner och personvärme alstrar för 
mycket värme för att erhålla en behaglig innetemperatur. För att 
minimera den mängd energi som går förlorad genom väggar, fönster, 
tak samt grund måste byggnadstekniken bli bättre. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att se hur stor skillnaden i 
energibehovet blir om man tar hänsyn till köldbryggornas inverkan eller 
inte. Syftet är vidare att sätta fokus på energieffektivitet under 
projekteringen samt att öka intresset, bland alla aktörer i byggprocessen, 
för att bygga energieffektivt. Vidare studeras även vad entreprenad-
formen partnering med dess förbilligande åtgärder har för inverkan på 
energianvändningen. 

1.3 Avgränsningar 
Projekten som kommer att avhandlas i rapporten är nybyggnation av 
studentlägenheter på Östra Torn i Lund och ett nytt flerbostadshus i 
Vellinge. De system som används för byggnadernas uppvärmning 
studeras ej i detalj eftersom syftet är att studera husens byggnadsteknik 
särskilt med avseende på köldbryggor. Livscykelkostnadsanalyser och 
andra kostnadskalkyler kommer därför inte heller att göras. Vid 
beräkningar i energisimuleringsprogram kommer schablonmässiga 
värden för ventilationsflöden, processenergi, personvärme och 
varmvattenbehov att användas eftersom projekten är under uppförande 
eller just avslutade, vilket innebär att ingen uppmätt energistatistik 
finns att tillgå. Vidare kommer beräkningarna grunda sig på klimatdata 
för Malmö och resultaten kommer bara att kunna jämföras med 
byggnader uppförda i södra Sverige. 
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Endast de två ovannämnda projekten kommer att studeras och det är 
därför svårt att dra några generella slutsatser om köldbryggors inverkan 
på energianvändningen vid nyproduktion av bostäder i Sverige. 
 
För projektet i Kv. Rügen i Lund har studierna avgränsats till Etapp 1 
då resterande etapper inte hamnar inom tidsramen för examensarbetets 
genomförande. Avgränsningen är gjord för att det inte hade gått att 
följa projektet under hela byggnationen och de förbilligande åtgärdernas 
inverkan på energianvändningen hade inte kunnat studeras i samma 
utsträckning som för Etapp 1. 
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2 Teoriavsnitt  

2.1 Dagens energianvändning 
Fram till idag har man i södra Sverige projekterat för att nya 
flerbostadshus skall använda ungefär 150 kWh per kvadratmeter boyta 
och år när man eftersträvar en låg byggkostnad och detta för att precis 
klara BBR:s krav3. 
 
I december 2002 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens 
råd direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda. Direktivet 
har som syfte att energianvändningen i byggnader skall effektiviseras. 
Detta direktiv ligger till grund för utredningen om en ny lag om 
byggnaders energiprestanda och att energideklarering av byggnader 
måste genomföras. Önskemålet med denna nya lag är att den skall träda 
i kraft i januari 2006. Lagen kommer att innebär att byggnadsägare blir 
skyldiga att energideklarera när nya byggnader uppförs samt när 
befintliga byggnader säljs eller hyrs ut. I och med denna lag föreslogs 
även att Boverket skall komplettera och förbättra sin beräknings-
metodik för byggnaders energiprestanda så att de överensstämmer med 
kraven i direktiven4. Kraven som är uppsatta är olika för vilken typ av 
byggnad det gäller. 
 
Energianvändningen för bostäder och service utgör idag ca 40 % av 
Sveriges totala energianvändning och tendensen är att denna siffra är 
relativt konstant. Energianvändningens fördelning på de olika energi-
källorna visas i Figur 15. 
 

                                                      
3 Warfvinge C. (2005), Kv Jöns Ols i Lund – energisnålt och lönsamt 
flerfamiljshus med konventionell teknik. 
4 SOU 2005:67, Energideklarationer – Metoder, utformning, register och 
expertkompetens.  
5 Statens energimyndighet (2004), Energiläget 2004. 
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Figur 1. Sveriges energianvändning under åren 1970-2003. 

 
En vision finns för en hållbar bygg- och fastighetssektor fram till år 
2025 från miljövårdsberedningen6. I denna vision från år 2000 finns sju 
delmål uppsatta och det första målet är en koppling till byggnaders 
energianvändning. Aktuell och planerad energianvändning för olika 
typer av byggnader visas i Figur 2 nedan. 
 

                                                      
6 Miljödepartementet (2000), Tänk nytt, tänk hållbart - att bygga och förvalta 
för framtiden. 
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Figur 2. Aktuell och planerad energianvändning för olika typer av byggnader 
enligt miljövårdsberedningen7. 

 
För bostäder står uppförandet av byggnaden för ca 15 % av den totala 
energiförbrukningen under byggnadens livslängd och drift samt 
underhåll står för ca 85 %8. Med detta som bakgrund är det, i ett tidigt 
skede vid byggnation av bostäder, viktigt att projektera för en låg 
energianvändning. 

                                                      
7 Boverket (2001), Nyckeltal för energianvändning i byggnader. 
8 Statens energimyndighet (2002), Energianvändning i bebyggelsen. 
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2.2 Regelverk för byggbranschen 
Det finns ett antal regelverk som ska följas när man uppför byggnader 
och byggnadsverk. De viktigaste som skall följas är bland annat: 
 

• PBL -  Plan och Bygglagen 
• BBR – Boverkets Byggregler 
• BKR -  Boverkets Konstruktionsregler 
• AMA -  Allmän material- och arbets- 

   beskrivning 

2.2.1 PBL 
Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande 
av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 
hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer. Lag (1993:419)9. 

2.2.2 BBR 
Boverkets Byggregler, BBR, innehåller allmänna råd och föreskrifter till 
bland annat plan och bygglagen och till lagen om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk. Enligt BBR skall byggnader vara 
utformade så att energibehovet begränsas genom låga värmeförluster, 
effektiv värmeanvändning och effektiv elanvändning10. Bestämmelserna 
gäller för de flesta byggnader men det finns vissa undantag. Bland annat 
är sommarstugor, tillfälliga byggnader och industribyggnader med 
mycket processenergi undantagna bestämmelserna i BBR. När det gäller 
industrier eller lokaler som kan förväntas byta verksamhet ofta är det 
viktigt att tänka på att en förändrad verksamhet kan leda till framtida 
krav på energiupprustning. Då det ofta är väldigt dyrt att tilläggsisolera 
är det klokt att redan från början isolera så att kravet enligt avsnitt 
9:2111 i BBR uppfylls även om det inte är något krav. Det är med detta 
i åtanke som det i BBR finns begränsningar som säger att 
 

• man inte får bygga med sämre isolerstandard än 30 % 
över normkravet även om en omfördelningsberäkning 
enligt referenshusmetoden visar att byggnaden inte 
förbrukar för mycket energi. 

                                                      
9 Plan och Bygglagen, (1987:10). 
10 Boverkets Byggregler, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2002:19. 
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• för byggnader där krav saknas skall 
energianvändningen minskas med 50 % av energin 
som går åt för att värma upp ventilationsluften. För 
dessa byggnader får man endast tillgodoräkna sig 
hälften av effekten av vissa installationer om de ändå 
skall installeras. 

 
Kraven i BBR skiljer sig markant för bostäder och lokaler då skillnaden 
i kravnivå är ungefär 30 %. Det mycket hårdare kravet för bostäder 
beror på att man i lokaler ofta har verksamhet eller processer som bidrar 
till uppvärmningen och kravet för lokaler kan därför vara lägre. Till 
lokaler räknas bland annat industribyggnader, kontor, butiker och 
skolor. Förutom krav på värmeisoleringen ställer BBR även krav på 
klimatskalets täthet. När det gäller delkraven på värmeisolering och 
täthet så har de en sak gemensamt nämligen att de förutom 
energihushållning även är utformade med hänsyn till komforten. En 
byggnad som är tät och har en god värmeisolering har inte enbart ett 
lågt behov av värmeenergi utan även ett bra inomhusklimat. 
 
Värmeenergibehovet för en byggnad får inte vara större än ett visst 
värde som definieras av byggnadens utformning och när värme-
energibehovet skall beräknas finns det två alternativ att använda sig av. 
 

• Alternativ 1: Tre Delkrav 
• Alternativ 2: Referenshusmetoden    

  (Omfördelningsberäkning) 
 
I BBR anges alltså två olika sätt att klara kraven för energihushållning 
och värmeisolering. För att få en mer översiktlig bild över vad de båda 
alternativen innebär visas ett förenklat schema i Figur 3 och Figur 4 
nedan. 
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Figur 3. Alternativ 1. Tre delkrav som är uppsatta av BBR 

 

Figur 4. Alternativ 2. BBR:s krav på energibalans 
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De tre delkraven 
För att erhålla en god energihushållning finns det i BBR uppsatt tre 
delkrav som var för sig måste vara uppfyllda 11 . Kraven omfattar 
värmeisolering, lufttäthet och energiåtervinning och är i korthet 
förklarade nedan. 
 

1. Värmeförlustkoefficienten Fs,krav får inte överstiga ett framräknat 
värde som beskrivs vidare i teoriavsnittet transmissionsförluster. 

 

2. Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga 
luftläckaget vid ± 50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,8 l/sm2 
för bostäder. 

 

3. För att ytterligare minska byggnadens energianvändning krävs 
energiåtervinning med ett belopp motsvarande lägst 50 % av 
skillnaden i energiinnehåll mellan frånluften och uteluften. Det 
är tillåtet att använda sig av godtycklig teknik till exempel 
värmeväxlare eller värmepump. 

 
Delkrav 1: Värmeisolering och transmissionsförluster 
Kravet för värmeisolering som är uppsatt i BBR innebär att den aktuella 
byggnaden skall ha en genomsnittlig ytrelaterad värmeförlustkoefficient, 
Fs, som är mindre eller lika stor som det uppsatta kravet, Fs,krav. Först 
redovisas kravet och sedan ger BBR anvisningar för hur man verifierar 
det. 
 

 
 
 Af   = Total fönster- och dörrarea med karmyttermått räknat 
 Aom  = Total omslutningsarea räknat med de ytor som vetter mot 
      inneluft 
 Aupp = Uppvärmd bruksarea 

                                                      
11 Anderlind G. och Stadler C-G. (2004), Isolerguiden 04.  

Den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten, Fs, bestämd enligt 
föreskrifterna i avsnitt 9:2112, får för de byggnadsdelar som omsluter 
bostäder respektive lokaler inte överskrida de värden som kan beräknas 
enligt nedanstående formel. 
 
Fs,krav för bostäder = 0,16 + 0,81 Af  / Aom 
 
Fs,krav för lokaler = 0,22 + 0,81 Af  / Aom 

 

Arean Af får därvid medräknas med högst 0,18 Aupp 
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Kravet säger att fönster- och dörrarea, med karmyttermått räknat, 
maximalt får medräknas med 18 % av den uppvärmda bruksarean Aupp. 
I teorin betyder detta inte att det finns någon begränsning i hur stor 
fönster- och dörrarean får vara. I praktiken betyder det dock att om 
man vill ha en större fönster- och dörrarea så måste man kompensera 
detta genom att öka värmeisoleringen på övriga ytor. 
 
Som man kan läsa i BBR så är kravet oberoende av geografisk placering 
av byggnaden. Det är med andra ord ingen skillnad i kravet om man 
bygger långt upp i norr eller längst ned i söder. Anledningen till detta är 
att man vill underlätta för företag som vill serieproducera 
byggnadselement. Kravnivån är anpassad till södra Sverige och det är 
därför mycket lönsamt att ha en högre isoleringsstandard än vad BBR 
kräver ju längre norr ut man kommer12. 
 
I den genomsnittliga ytrelaterade värmeförlustkoefficienten, Fs, ingår 
värden för alla ingående byggnadsdelar. I BBR beskrivs beräkning av 
den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten utan hänsyn till köldbryggor. 
 

 
 
Den korrigerade värmegenomgångskoefficienten, Ukorr, beräknas för att 
få ett mer praktiskt tillämpbart värde på den ytrelaterade 
värmeförlustkoefficienten. Man tar på så sätt hänsyn till de faktorer som 
påverkar konstruktionen och som gör att den ytrelaterade 

                                                      
12 Anderlind G. och Stadler C-G. (2004), Isolerguiden 04. 
 

För de byggnadsdelar som avgränsar ett utrymme mot det fria, mot 
mark eller mot delvis uppvärmt eller icke uppvärmt utrymme beräknas 
den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten, Fs. Värmeförlustkoefficienten 
beräknas för den sammanlagda arean (Aom) av de ytor som gränsar mot 
uppvärmd inneluft enligt formeln 

om

n

i
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∑

=
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För varje omslutande byggnadsdels yta beräknas en justerad 
värmegenomgångskoefficient, Ujust,i, enligt nedanstående formel: 
Ujust,i = α1 · α2 (Ukorr,i – α3) 
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värmeförlustkoefficienten i praktiken är något sämre än i teorin. 
Faktorer som påverkar är bland annat utförande av konstruktionen, till 
exempel springor och glipor, fukt i konstruktionen och metalliska 
fästanordningar i konstruktionen. Den justerade värmegenomgångs-
koefficienten, Ujust,i, tar hänsyn till markfaktorn α1, temperaturfaktorn α2 
och till solavdraget α3. Med dessa tre faktorer tar man hänsyn till om en 
byggnadsdel ligger an mot mark, vilken inne- och utetemperatur man 
räknar med samt vilken orientering fönsterna har med hänsyn till 
solinstrålning. 
 
I formeln ovan tar man alltså inte någon hänsyn till de köldbryggor som 
förekommer i en konstruktion. Köldbryggor är delar i klimatskalet som 
är sämre isolerade än det övriga klimatskalet. Detta kan bero på att 
dessa delar har en bärande eller lastupptagande uppgift och därmed inte 
kan isoleras i lika hög grad. En köldbrygga kan även vara en del av 
konstruktionen som av geometriska skäl ger större värmeförluster, till 
exempel vid ett hörn. I BBR så skall köldbryggor enligt kravtext beaktas 
men i handboken ”Termiska beräkningar” har Boverket tolkat detta krav 
som att det är upp till byggherren att själv välja om han vill räkna med 
köldbryggor eller inte när han räknar ut den ytrelaterade 
värmeförlustkoefficienten. Eftersom köldbryggor i normala fall kan stå 
för mellan 20-30 % av de totala värmeförlusterna i en byggnad så har 
Boverket aviserat att det kommer ske en ändring i de aktuella 
normerna13. Det har man gjort för att branschen skall bli bättre på att 
räkna ut köldbryggor och lära sig att behandla dem bättre inför 
framtiden. Det krävs även en förändring av normerna så att branschen 
får en uppfattning om betydelsen av att minimera storleken på 
köldbryggorna. 
 
Delkrav 2: Lufttäthet 
När det gäller BBR:s krav på lufttäthet är det väldigt svårt att i förväg 
projektera för ett visst luftläckage i konstruktionen. Man kan inte 
förrän i efterhand kontrollera om man uppfyllt BBR:s krav på 
lufttäthet. Därför är kravet satt så att man vid ett noggrant 
arbetsutförande skall klara det. 
 

 
                                                      
13 Anderlind G. och Stadler C-G. (2004), Isolerguiden 04. 

Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga 
luftläckaget vid ±50 Pa tryckskillnad inte överstiger 0,8 l/sm2 för 
bostäder och 1,6 l/sm2 för andra utrymmen. Därvid skall arean Aom 
enligt definition i avsnitt 9:2111 beaktas. 
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Kravet är angivet som ett gränsvärde för maximalt luftläckage för olika 
typer av byggnader. Man skall dock observera att det endast finns en 
övre gräns för luftläckaget. Det finns ingen nedre gräns för hur tätt man 
får bygga så i teorin kan man bygga hur tätt som helst. I praktiken är 
det dock svårt att bygga helt tätt och man måste i ett tidigt skede tänka 
på att de tekniska lösningarna som man valt går att genomföra i 
praktiken. Ett tätt hus är dock en viktig förutsättning för ett 
energieffektivt hus och oönskade otätheter för även andra problem med 
sig. Otätheter i konstruktionen kan leda till försämrad komfort i form 
av drag men även till fuktproblem i konstruktionen. Det är därför 
mycket viktigt att bygga husen täta, inte bara ur ett energimässigt 
perspektiv. 
 
Delkrav 3: Effektiv värmeanvändning 
För att få ett bra inomhusklimat och en god komfort krävs det att en 
byggnad ventileras. Med detta menas att man på ett kontrollerat sätt 
ersätter inomhusluften med utomhusluft. För att inomhusluften inte 
ska bli för smutsig krävs det i bostäder att inomhusluften byts ut mot 
utomhusluft en gång varannan timme. Detta brukar uttryckas som 0,5 
omsättningar per timme och är en ungefärlig översättning av kravet i 
BBR som är 0,35 liter frisk luft per kvadratmeter golvarea och sekund. 
Att värma upp denna mängd luft kräver naturligtvis stora mängder 
energi och det är av den anledningen Boverket har satt upp Delkrav 3. 
 

 
 
Kravet att minska en byggnads behov av energi med minst 50 % av den 
energi det går åt för att värma upp ventilationsluften tolkas ofta fel. Det 
har uppfattats av många att man måste återvinna den energin ur 
frånluften men det är inget krav utan det går bra att använda sig av den 
teknik som passar det aktuella projektet bäst. Man måste alltså börja 
med att räkna ut hur stor mängd energi det går åt till att värma upp 
ventilationsluften innan man kan börja fundera på vilken typ av lösning 

Byggnader vars energibehov för uppvärmning av ventilationsluft 
överstiger 2 MWh/år, skall förses med särskilda anordningar som 
begränsar energiförlusterna om uppvärmningsbehovet 

- i huvudsak tillgodoses med olja, kol, gas eller torv eller 
- tillgodoses med el helt eller delvis under perioden november 

t.o.m. mars. 
Anordningarna skall medföra att byggnadens behov av energi minskas 
med minst 50 % av den energimängd som behövs för uppvärmning av 
ventilationsluften. 
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som är att föredra för att spara minst 50 % av den energimängden. I 
många fall kan det ju vara värmeväxling på ventilationsluften men det 
kan lika gärna vara en ökad värmeisolering som gör att man sparar den 
energimängd som krävs enligt BBR. Man kan även installera solfångare 
eller värmepump men vill man ha en lösning som inte kräver något 
underhåll eller handhavande från de boende så går det att uppfylla 
kravet med byggnadstekniska lösningar. 
 
Referenshusmetoden (Omfördelningsberäkning) 
Om man inte vill använda sig av de tre delkraven så kan man använda 
sig av Referenshusmetoden. Med denna metod menas att man hela 
tiden jämför årsbehovet av energi för sin aktuella byggnad med 
årsbehovet för ett referenshus. Referenshuset, som har exakt samma 
geometri och orientering som den byggnaden man skall uppföra, är satt 
så att det hela tiden precis klarar av de tre delkraven enligt BBR.  

 

 
 
Med Referenshusmetoden får den byggande väldigt stor frihet när det 
gäller att välja tekniska lösningar för att hans/hennes byggnad skall 
uppfylla kravet på energihushållning och värmeisolering. Total frihet får 
den byggande dock inte utan det finns två begränsade regler att ta 
hänsyn till: 
 

• man inte får bygga med sämre isolerstandard än 30 % över 
normkravet även om en omfördelningsberäkning enligt 
Referenshusmetoden visar att byggnaden inte förbrukar för 
mycket energi. 

• för byggnader som är undantagna från Delkrav 3 får man 
endast tillgodoräkna sig 50 % av effekten om man redan 
använder sig av ventilationsvärmeväxlare, värmepump eller 
solfångare. 

 

Kraven inom avsnitten 9:21 och 9:3 behöver inte uppfyllas för 
byggnader där det genom särskild utredning (omfördelningsberäkning) 
visas att behovet av tillförd energi för uppvärmning, tappvarmvatten 
och värmeåtervinning inte överskrider vad som skulle behövas med 
kraven uppfyllda. Därvid får den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten, 
Fs, inte överskrida kraven i avsnitt 9:211 med mer än 30 %. 
 I de fall krav på särskilda anordningar enligt föreskrifterna i 
avsnitt 9:3 inte ställs, får endast 50 % av den energibesparing som 
beräknas uppnås genom att sådana anordningar ändå installeras, 
tillgodoräknas i en omfördelningsberäkning. 
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Så länge man uppfyller dessa båda krav och den aktuella byggnadens 
energiåtgång är lägre än referenshusets är det helt fritt fram att välja 
tekniska lösningar. I Figur 5 nedan får man en enkel överblick hur man 
jämför det egna huset med referenshuset. I exemplet syns det tydligt att 
ventilationsförlusterna för det egna huset har kompenserats med 
minskade transmissionsförluster för att klara av den totala energi-
åtgången. 
 

 

Figur 5. Jämförelse av förluster mellan referenshus och det aktuella huset. 

 
Energihushållning och värmeisolering 
De minimikrav som är angivna i BBR finns för att begränsa behovet av 
värmeenergi och syftet är att få en god energihushållning i våra 
byggnader och lokaler. EU-kommissionen har insett betydelsen av att 
ha en god energihushållning och framför allt en god värmeisolerings-
standard och det är från EU:s Byggproduktdirektiv som rubriken om 
energihushållning i BBR har hämtats. Detta har man gjort som en följd 
av det kraftigt stigande energipriset men även för att få en ökad 
medvetenhet om de globala miljöproblem som vi idag brottas med och 
som kan kopplas till förbränning av fossila bränslen. Det är därför 
mycket vanligt att värmeisoleringsstandarden i byggnader och lokaler är 
bättre än vad som krävs enligt BBR. Det är lätt att ekonomiskt motivera 
en investering i mer isolering med tanke på det stigande energipriset, 
men även för ett bättre inomhusklimat och en bättre energihushållning 
ur miljösynpunkt. 
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Det talas ofta om en ekonomisk isolertjocklek eller den mest lönsamma 
isoleringen. Denna beräknas utifrån en tänkt brukstid för byggnaden 
som vanligtvis är 50 år14. Om huset har en fungerande konstruktion så 
finns det inget som påverkar isoleringen där den ligger vilket betyder att 
den inte utsätts för slitage, kräver inget underhåll och behöver inte bytas 
ut. Den isolerande effekten är därför den samma under den tid 
isoleringen finns på plats. Isoleringens livslängd är beräknad till 
byggnadens brukstid, det vill säga 50 år, men hur gammal en isolering 
kan bli utan att få sämre isolerande effekt vet vi inte idag. I praktiken är 
den obegränsad så länge konstruktionen fungerar som den ska och 
isoleringen inte utsätts för någon yttre påverkan. Genom en 
livscykelkostnadsberäkning för en mineralullsisolerad konstruktion kan 
man därför motivera en avsevärt tjockare isolering än vad BBR kräver. 
En tjockare isolering är för husägaren den enskilt mest lönsamma 
energieffektiviseringsåtgärden han kan göra om man ser över 
byggnadens hela livslängd, och att från början välja en god 
isolerstandard är en trygg försäkring mot framtida energiprishöjningar15. 
 

 

Figur 6. Optimal isolertjocklek ur ett miljömässigt perspektiv 

 

                                                      
14 Anderlind G. och Stadler C-G. (2004), Isolerguiden 04 
15 Anderlind G. och Stadler C-G. (2004), Isolerguiden 04 
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Även ur ett miljöperspektiv är det fördelaktigt med en god 
isoleringsstandard. Den negativa miljöpåverkan som isoleringen har vid 
tillverkning, transport och montage kompenseras redan under det första 
året av byggnadens brukstid. Om man ser till byggnadens 
miljöbelastning under hela dess livstid så står drift och underhåll för ca 
85 %, uppförandet av byggnaden för ca 15 % och miljöbelastningen för 
att riva byggnaden är mindre än 1 %16. Den del av drift och underhåll 
som utan tvekan utgör den största belastningen på miljön är 
framtagandet av den energi som behövs till värme och varmvatten i en 
byggnad. En ökad isolertjocklek ger alltså en mycket lägre 
miljöbelastning under byggnadens brukstid och det är därför lätt att 
motivera en god isoleringsstandard även med hänsyn till miljön, och 
inte endast av ekonomiska skäl. Se Figur 6 och Figur 717. 
 

 

Figur 7. En byggnads totala miljöbelastning 

                                                      
16 Adalberth K. (2000), Energy Use and Environmental Impact of New 
Residential Buildings. 
17 Anderlind G. och Stadler C-G. (2004), Isolerguiden 04. 
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2.2.3 AMA 
AMA, Allmän material- och arbetsbeskrivning, är ett referensverk med 
allmänt accepterade krav på material och utförande för bygg-, 
anläggnings- och installationsarbeten. Det är byggbranschen som 
gemensamt kommit fram till dessa krav som kompletteras med RA, råd 
och anvisningar. AMA är till för att förenkla arbetet med att formulera 
beställarens krav på den färdiga produkten och dess ingående delar. I 
AMA-serien ingår bland annat Hus AMA, Anläggnings AMA och VVS 
AMA. AMA är en författning som ständigt måste uppdateras så fort det 
kommer ut nya användbara material eller produkter på marknaden18. 
 
Hus AMA 
Hus AMA, Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnads-
arbeten, är ett hjälpmedel för kommunikationen mellan konstruktörer 
och byggarbetare. Tanken är att den skall hjälpa till vid upprättande av 
beskrivningar och vid uppförande av husbyggnadsarbeten. Det främsta 
målet är att kunna specificera detaljlösningar i konstruktionen på 
arbetsplatsen utifrån olika kodningar. Hus AMA innehåller bland annat 
föreskrifter om byggdelar, betongkonstruktioner, konstruktioner av 
metall och trä, termisk isolering, konstruktioner av monteringsfärdiga 
element samt begreppsförklaringar. 
 
VVS AMA 
VVS AMA, Allmän material- och arbetsbeskrivning för VVS-tekniska 
arbeten, är precis som Hus AMA ett referensdokument vid upprättande 
av beskrivningar och vid utförande av VVS-tekniska arbeten. De 
förändringar som sker i VVS-AMA är viktigare än de som sker i de 
andra AMA böckerna då den tekniska utvecklingen inom installations-
området gått mycket snabbare än till exempel inom det byggtekniska 
området. 

2.3 Nya Regler 

2.3.1 BBR 
I Boverkets nuvarande byggregler för energihushållning ställs främst 
krav på byggnadens energiförluster. För att på ett tydligare sätt styra 
mot en lägre energianvändning i byggnader har Boverket lagt fram ett 
remissförslag med krav på byggnadens energiprestanda. Kravet för 

                                                      
18Svensk byggtjänst (2005), Aktuellt om AMA. 
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bostäder, som är uttryckt i en maximalt tillåten energianvändning per 
golvarea och år, är utformat enligt nedan. 
 
Bostäder skall vara utformade så att byggnadens energibehov/användning 
högst uppgår till 110 kWh per m2 (Atemp) i klimatzon söder och 130 kWh 
per m2 i klimatzon norr19. 
 
Atemp: Golvarea i temperaturreglerade utrymmen 

avsedd att värmas till mer än 10•C och 
begränsade av klimatskärmens insida. Garage 
ingår inte i golvarean. 

Klimatzon norr: Norrbottens län, Västerbottens län, 
Jämtlands län, Västernorrlands län, 
Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands 
län  

Klimatzon söder: övriga län 
 
 
Kravet avser årligt energibehov vid normalt brukande av byggnaden och 
är normalårskorrigerat. Med detta menas att beräkningar för 
energibehovet skall utföras med utgångspunkt i den faktiska inne- och 
utetemperaturen för det aktuella året, normalt brukande av 
tappvarmvatten och vädring. Korrigeringar för onormal 
tappvarmvattenanvändning och vädring bör redovisas i en särskild 
utredning. Det uppsatta kravet skall verifieras både genom mätning och 
beräkning och därför måste mätinstrument installeras i byggnaden. Vid 
skillnad i resultat mellan beräkning och mätning bör verifiering genom 
mätning gälla före beräkningar. Byggnadens energianvändning skall 
mätas under en sammanhängande 12-månadersperiod och skall vara 
avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk20. 

2.3.2 Energideklarering av byggnader 
I december 2002 antog Europaparlamentet och Europeiska unionens 
råd direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda21. Syftet 
med direktivet är att effektivisera energianvändningen i bebyggelsen och 
därigenom minska miljöbelastningen i form av växthusgaser. Den 
energimärkning eller deklaration som skall träda i kraft gäller för alla 
hus och kraven som är uppsatta är olika beroende på hustyp. 

                                                      
19 Boverket (2005), Remiss: Förslag till revidering av Boverkets Byggregler 
avsnitt 9. 
20 Boverket (2005), Remiss: Förslag till revidering av Boverkets Byggregler 
avsnitt 9. 
21 SOU 2004:109, Energideklarering av byggnader 
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Energideklarationen skall ange byggnadens faktiska energianvändning 
vi normalt bruk. Direktivet fastställer krav i fråga om 
 

• beräkningsmetodik för byggnaders integrerade energiprestanda 
• minimikrav avseende energiprestanda för nya byggnader och 

byggnader som genomgår större renovering 
• energicertifiering av byggnader 
• regelbundna kontroller alternativt rådgivningsinsatser avseende 

värmepannor 
• regelbundna kontroller av luftkonditioneringssystem 

 
Enligt direktivet är fastighetsägare skyldiga att upprätta en energi-
deklaration när en byggnad ska uppföras, säljas eller byggas ut. De flesta 
fastighetsägare har dock inte kunskapen eller kompetensen att upprätta 
en energideklaration och bör därför ta hjälp av en kvalificerad och 
auktoriserad energiexpert22. Denna expert ska förutom att hjälpa till 
med energideklarationen även ge fastighetsägaren rekommendationer 
angående lönsamma energibesparande åtgärder23. 
 
Energiprestandan skall beräknas med metod enligt Europeiska 
standardiseringskommittén (CEN-standard) för att enkelt kunna 
jämföra olika byggnader inom EU. Den beräknade energiprestandan 
skall sedan verifieras med den uppmätta energiprestandan för den 
aktuella byggnaden. Därefter upprättas ett energicertifikat av 
fastighetsägaren där byggnaden klassificeras efter energianvändning och 
typ av energi24. 
 
Enligt EG-direktivet skall reglerna om energideklarering börja gälla från 
och med år 2006. Om det inte finns tillräckligt med energiexperter kan 
dock tillämpningen av regelverket skjutas upp till år 2009. För att de 
nya reglerna inte skall ställa till det för redan pågående projekt så 
tillämpas de enbart för projekt som ansökt om bygglov efter den 1 
januari 2006. Regelverket förväntas vara fullt implementerat den 1 
januari 2009 och då skall en fullt fungerande verksamhet vara 
uppbyggd25. 

                                                      
22 SOU 2004:109, Energideklarering av byggnader. 
23 Nyman, B (2005), Energideklarering av byggnader. 
24 SOU 2004:109, Energideklarering av byggnader. 
25 Nyman, B (2005), Energideklarering av byggnader. 
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2.4 Värmebalansberäkning 
Med en byggnads värmebalans menas att lika mycket energi som 
byggnaden förlorar genom att värmen oavsiktligt försvinner ut genom 
byggnadens klimatskal måste tillföras för att värmebalans ska erhållas, 
det vill säga att en konstant temperatur erhålls. Se Ekvation 1. 
 
Ekvation 1.  Ein = Eut     [Wh] 
 
 Ein = Energi som måste tillföras för att erhålla balans 
 Eut = Energimängd som oavsiktligt försvinner ut ur byggnaden 
 
Den energi som tillförs byggnaden kan beskrivas enligt Ekvation 2. 
 
Ekvation 2.  Ein = Etillskott + Eköpt    [Wh] 
 
 Etillskott = Energi från solinstrålning, personer och processer [Wh] 
 
Den energimängd som oavsiktligt försvinner ut ur byggnaden kan 
beskrivas med Ekvation 3. 
 
Ekvation 3. Eut = Qtot * GT [Wh] 
 
 Qtot = Totala transmissions- och ventilationsförluster [W/K] 
 GT  = Gradtimmar      [Kh] 
 
Som en del i att beräkna energibehovet kan Ekvation 4 ställas upp där 
de totala förlusterna tas hänsyn till. 
 
Ekvation 4.   Qtot = Qtrans + Qψ + Qvent   [W/K] 
 
 Qtrans  = Specifika transmissionsförluster    [W/K] 
 Qψ = Specifika förluster genom köldbryggor  [W/K] 
 Qvent = Specifika ventilationsförluster   [W/K] 

2.4.1 Tillskottsvärme 
I en byggnad tillförs värme förutom av värmesystemet också av 
solinstrålning, processenergi och personvärme. Dessa parametrar kan 
vara svåra att uppskatta då det inte finns några konstanta värden att 
använda sig av utan de skiljer sig mellan olika typer av bostäder och är 
starkt beroende av brukarnas vanor. Hur tillskottsvärmen definieras 
visas i Ekvation 5. 
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Ekvation 5.  Etillskott = Esol + Eprocess + Eperson   [Wh] 
 
 Esol = Solinstrålning     [Wh] 
 Eprocess = Processenergi     [Wh] 
 Eperson = Personenergi     [Wh] 
 
Med processenergin menas den extravärme som erhålls av apparater i 
byggnaden som används till andra ändamål än att värma byggnaden. 
Dessa apparaturer kan bland annat vara kyl/frys, diskmaskiner, spis och 
belysning. 

2.4.2 Transmissionsförluster 
Med transmissionsförluster menas den energimängd som går förlorad 
genom byggnadsmaterial på grund av värmeledning, konvektion och 
strålning. En byggnads förluster kan ses i Figur 8. 
 

 

Figur 8. Byggnadens transmissionsförluster 

 
Till transmissionsförlusterna räknas också köldbryggor vilket behandlas 
vidare nedan i kapitel 2.4.3. Vid en beräkning av transmissions-
förlusterna räknar man ut U–värden (W/m2K) för alla byggnadens 
ingående delar. U–värdet är ett mått på den värmemängd som per 
tidsenhet passerar genom en ytenhet av materialet då skillnaden i 
lufttemperaturen på ömse sidor om materialet är en grad. För att kunna 
räkna ut U–värdet behövs materialets värmeövergångsmotstånd R som 
beror på materialens tjocklek, d (m), och värmekonduktiviteten, 
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λ (W/mK), enligt Ekvation 6. Hur U–värdet för en konstruktionsdel, av 
homogena material, beräknas visas i Ekvation 7. För att beräkna 
U-värdet för konstruktionsdelar med sammansatta material används 
med fördel U–värdesmetoden där det förutsätts att värmeflöden sker 
vinkelrätt mot konstruktionen26. 
 
Ekvation 6.  R = d/λ     [m2K/W] 
 
Ekvation 7.  U = 1/ΣR     [W/m2K] 
 
För hela byggnaden beräknas en ytrelaterad värmeförlustkoefficient Fs. 
Värmeförlustkoefficienten beräknas för den sammanlagda arean av de 
ytor som gränsar mot uppvärmd inneluft enligt Ekvation 8. 
 
Ekvation 8.  Fs = Σ (Ui * Ai)/Aom    [W/m2K] 
 
 Ui  = U–värdet hos konstruktionsdel i   [W/m2K] 
 Ai = Arean hos konstruktionsdel i   [m2] 
 Aom  = Omslutande area     [m2] 
 
De specifika transmissionsförlusterna beräknas enligt Ekvation 9. 
 
Ekvation 9.  Qtrans = Fs * Aom    [W/K] 
 
 Fs  = Den ytrelaterade värmeförlustkoefficient  [W/m2K] 
 Aom = Omslutningsarea     [m2] 
   

2.4.3 Köldbryggor 
En köldbrygga är en försvagning i klimatskalet där värmeflödet ut ur 
byggnaden är större än i övriga delar av klimatskalet. Köldbryggor kan 
förekomma bland annat runt fönster, vid infästningar av balkonger och 
anslutningar mellan väggar och bjälklag. Köldbryggorna utgörs ofta av 
material som har god värmeledningsförmåga som stål eller betong men 
även träet i en träkonstruktion kan vara en köldbrygga. Köldbryggorna 
gör att vissa innerytor av byggnaden blir kallare än resterande och att 
inomhustemperaturen sjunker. De kalla innerytorna kan även orsaka 
kallras. 
 
Från början ansågs köldbryggor endast vara ett problem ur 
hälsosynpunkt då det kunde bildas mögel eller samlas smuts på de kalla 
partierna som köldbryggorna utgör. För att säkerställa att detta inte sker 

                                                      
26 Sandin K. (1996), Värme och Fukt . 
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är det viktigt att projektera för en god konstruktion med få och små 
köldbryggor samt projektera för en konstruktion som ger en god 
komfort för brukarna.  
 
I modernare tid har fokus hamnat på problem av mer energi-
användningsmässig karaktär. Med en allt bättre isoleringsstandard i våra 
bostäder blir det viktigare att ta hänsyn till köldbryggors inverkan på 
energibalansen då en bättre isoleringsgrad gör att köldbryggornas 
genomslag blir större27. I en tidigare gjord undersökning för tre olika 
konstruktioner visades att den beräknade energianvändningen ökade då 
hänsyn togs till köldbryggornas inverkan. För de olika husen ökade den 
totala energianvändningen mellan 2 och 21 %. Då ingick även 
fastighetsel i den totala energianvändningen, varför ökningen på 
transmissionsförlusterna uppgick till mellan 5 och 39 %28. Med tanke 
på att energipriset förväntas stiga ytterligare och att det förmodligen 
kommer bli krav på att räkna med köldbryggorna kommer köld-
bryggornas inverkan på energianvändningen att intressera många 
framöver. 
 
En köldbryggas effekt beskrivs av dess linjära värmegenomgångs-
koefficient Ψ. Om köldbryggan finns längs l meter av konstruktionen 
kan det specifika extra värmeflödet som försvinner ut genom byggnaden 
beräknas enligt Ekvation 10. 
 
Ekvation 10. QΨ = Ψ * l     [W/K] 
 
 Ψ  = Linjära värmegenomgångskoefficienten  [W/mK] 
 l  = Köldbryggans längd     [m]  
 
För att bestämma den linjära värmegenomgångskoeffecienten måste 
man göra två- eller tredimensionella värmeflödesanalyser och program 
för att göra detta är bland annat Heat2 och Heat3. Det finns även 
redan framtagna värden från bland annat Isolerguiden och Norges 
byggforskningsinstitut, Byggforsk, där man utifrån vissa givna 
konstruktionsdetaljer kan räkna ut storleken på köldbryggan. Det är 
dock begränsade detaljlösningar och har man speciella detaljer kan 
program som Heat2 användas.  
 
Då det vid köldbryggor förekommer en flerdimensionell värme-
strömning skulle det optimala beräkningssättet vara tredimensionellt. 
                                                      
27 Mao G. (1997), Thermal bridges, Efficient models for energy analysis in 
buildings. 
28 Jóhannesson G. (2005), Analysis of thermal bridges. 
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Det program som används i denna rapport är Heat2, vilket är 
tvådimensionellt, och detta medför att beräkningsfallen blir svåra att 
genomföra för att erhålla korrekt storlek på köldbryggorna till exempel 
vid hörn mellan ytterväggar och tak. Värmeströmningen är också icke-
stationär då inne- och utetemperaturerna varierar. För den 
tvådimensionella och stationära värmeströmningen används ofta 
Laplaces differentialekvation29. Programmen Heat2 och Heat3 använder 
sig av numeriska metoder som är baserade på detaljerade ändliga 
differenser. Programmen använder sig av stationära värmeflöden i två- 
och tre dimensioner som kan beräknas i rutnät30. 

2.4.4 Ventilationsförluster och luftläckage 
Ventilationsförluster är den värme som går förlorad när man ventilerar 
ut den varma inneluften. Till ventilationsförluster räknas både förluster 
genom styrd ventilation men även förluster på grund av ofrivilligt 
läckage genom klimatskalet. För att bättre kunna ta till vara på 
inneluftens energiinnehåll kan värmeåtervinning på frånluften 
användas. När man har värmeåtervinning på ventilationen kan man 
använda sig av ett FTX-system som med hjälp av en värmeväxlare 
förvärmer tilluften med frånluften. Man kan även använda sig av 
frånluften för att värma upp varmvatten med hjälp av en frånlufts-
värmepump. För att beräkna de specifika ventilationsförlusternas storlek 
används Ekvation 11. 
 
Ekvation 11. Qvent = ( nstyrd* (1 – v) + nläck )*V* ρ* Cp [W/K] 
 
 nstyrd  = Luftomsättningen per volymenhet   [oms/h] 
 nläck = Luftomsättningen per volymenhet   [oms/h] 
 v = Verkningsgrad för värmeåtervinning  [%] 
 V  = Volym      [m3] 
 ρ = Luftens densitet     [kg/m3] 
 Cp = Luftens specifika värmekapacitet   [J/kgK] 

2.4.5 Gradtimmar 
För att överslagsmässigt beräkna en byggnads energibehov används ofta 
begreppen graddagar eller gradtimmar. Gradtimmarna kan beskrivas 
som den sammanlagda temperaturskillnad som råder mellan inomhus 
och utomhus under byggnadens uppvärmningssäsong och definieras 

                                                      
29 Andersson A-C. (1979), Invändig tilläggsisolering, Köldbryggor, fukt, rörelser 
och beständighet. 
30 Blomberg T. (1996), Heat conduction in two and three dimensions, Computer 
Modelling of building physics applications. 
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enligt Ekvation 12. Gradtimmarna är därmed direkt relaterade till 
byggnadens totala energiförluster, se Ekvation 3. 
 
Ekvation 12. Gt = ∫ (Tinne – Tute) dt   [°Ch] 
 
Den enklaste uppskattningen av gradtimmarna fås genom att sätta 
utetemperaturen till ortens årsmedeltemperatur (exempelvis 8 grader för 
Sydsverige) och innetemperaturen till ett konstant värde, t ex 20 grader 
och multiplicera med årets alla timmar enligt följande exempel:  
 
   GLund = (20-8) * 365*24 = 105120  [°Ch] 
 
Som tidigare gåtts igenom tillförs även byggnaden energi från internt 
genererad värme och solinstrålning, Etillskott. Genom att ta hänsyn till 
denna energimängd vid beräkningen av gradtimmarna kan byggnadens 
behov av aktiv uppvärmning direkt beräknas. Detta kräver då en 
bestämning av byggnadens gränstemperatur enligt Ekvation 13. 
 
Ekvation 13. Tgräns = Tinne – Etillskott / (8760 * Qtot) [°C] 
 
Gränstemperaturen kan alltså beskrivas som den utetemperatur under 
vilken aktiv uppvärmning av byggnaden krävs (tillskottsvärmen 
inkluderad). Gradtimmarna för aktiv uppvärmning bestäms då istället 
utifrån temperaturskillnaden mellan gränstemperaturen och 
utetemperaturen enligt Ekvation 14. 
 
Ekvation 14. G = ∫ (Tgräns – Tute) dt  [°Ch] 
 
Detta kan även visas som ett diagram och ses i Figur 9. Ytan mellan Tute 
och Tgräns motsvarar antalet gradtimmar för aktiv uppvärmning31. 
 

                                                      
31 Jensen L. och Warfvinge C. (2001), Värmebehovsberäkning – Kursmaterial 
Installationsteknik FK. 
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Figur 9. Utetemperatur, rumstemperatur och gränstemperatur som funktion av 
tiden under 1 år. Den streckade ytan motsvarar gradtimmarna. 

2.5 Energiberäkningar 

2.5.1 Uppvärmning av byggnaden inkl. varmvatten  
För att räkna ut en byggnads uppvärmningsbehov Euppvärmning, inklusive 
behovet för uppvärmning av varmvatten, används Ekvation 15. 
Beräkningarnas syfte är att kunna beräkna årlig energianvändning och 
optimera byggnadens installationssystem som kan vara både värme- och 
kylsystem. 
 
Ekvation 15. Euppvärmning = Eut – Etillskott + Evarmvatten [Wh] 
 

Euppvärmning = Energi som måste tillföras byggnaden  [Wh] 
Evarmvatten = Energi för uppvärmning av varmvatten  [Wh] 

2.5.2 Varmvattenbehov 
Energibehovet för varmvattenproduktion är starkt beroende av 
varmvattenanvändningen, dvs. brukarvanorna, men även rörförluster 
och beredarförluster spelar in. Som utgångspunkt för att beräkna 
energibehovet används ofta schablonsiffror för varmvatten-
användningen per dygn beräknat utifrån antalet boende i bostaden. 
Detta flöde ger den energimängd som krävs för att värma upp kallvatten 
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från inloppstemperatur till lämplig utloppstemperatur 32 . Denna 
energimängd beräknas enligt Ekvation 16. 
 
Ekvation 16. 
 
Evarmvatten= V * (( Cp * ρ ) / 3600 ) * (Tut – Tin) + Evvb + Erör [Wh] 
 

V = Volym vatten som skall värmas   [m3] 
Cp = Vattnets specifika värmekapacitet   [J/kgK] 
ρ = Vattnets densitet     [kg/m3] 
Tut = Utgående varmvattentemperatur   [°C] 
Tin = Kallvattnets inloppstemperatur   [°C] 
Evvb = Tomgångsförluster i varmvattenberedare  [Wh] 
Erör = Rörförluster      [Wh] 

2.6 Köpt energi 
När man pratar om köpt energi måste man ta i beaktande att det 
förekommer förluster från platsen där energibäraren omvandlas tills det 
att den distribuerats ut för att värma upp de olika rummen i huset. För 
att på ett överskådligt sätt visa detta kan nedanstående energikedja i 
Tabell 1 studeras. 

Tabell 1. Energins väg till det uppvärmda rummet. Texten med den feta stilen 
innefattar de installationer som kan återfinnas i byggnaden. 

Kärnkraftverk/Värmeverk/vattenkraftverk/vindkraftverk mm. 
Eldistributionsnät/Fjärrvärmenät/Gasnät 
Elpanna/Fjärrvärmeväxlare 
Kontrollsystem 
Radiator 
Varmt rum 

 
Ekvationerna som presenterats ovan i kapitel 2.4-2.5 avser 
energibehovet för att skapa ett varmt rum. Behovet av köpt energi beror 
på vilken verkningsgrad uppvärmningssystemet i den aktuella 
byggnaden har. Verkningsgraden för omvandlingen i huset beror bl.a. 
av vilken energibärare som används och hur omvandlingen sker. I en 
äldre oljepanna kan pannförlusterna vara stora och verkningsgraden blir 
                                                      
32 Bülow-Hübe H. (2005), Föreläsning nr 6, Utformning av energieffektiva 
byggnader 2005.  
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därmed låg. Används värmepump, till exempel markvärmepump, för 
byggnadens uppvärmning blir verkningsgraden högre än 1 och 
benämns då värmefaktor. Det innebär att mängden köpt energi är 
mindre än byggnadens värmebehov. För vanliga system, undantaget 
värmepump, är verkningsgraden ofta mellan 70–95 %. Det är denna 
energi som kunden betalar för och det är viktigt att de installationer 
som finns i byggnaden optimeras så att förlusterna blir minimala. För 
att beräkna behovet av köpt energi används Ekvation 17. 
 
Ekvation 17. Eköpt = Euppvärmning / η    [Wh] 
 
 η = Verkningsgrad för uppvärmningssystemet  [%] 

2.7 Beräkningsprogram 
Det finns många olika program på marknaden idag som berör 
energiberäkningar. Många av programmen är specialiserade på skilda 
aspekter i en energiberäkning och ett urval av några olika beräknings-
program redovisas nedan33. 

2.7.1 VIP+ 
Beräkningsprogrammet VIP+ är framtaget av Structural Design 
Software In Europe AB, Sverige och programmet uppdateras 
kontinuerligt för att ständigt vara aktuellt. Programmet är framtaget för 
att på ett noggrant sätt kunna beräkna energianvändningen för 
uppvärmning i bostadshus och lokaler. VIP+ beräknar energi-
användningen för en byggnad med hänsyn till kända och mätbara 
energiflöden. 
 
Programmet innehåller i huvudsak två beräkningsmodeller:  
 

1. Modellen för värmelagring i byggnadsstommen  
2. Modellen för beräkning av luftflöden genom ventilationssystem 

och läckage. 
 
Beräkningarna jämförs med ett referenshus som är utformat så att det 
precis klarar kraven enligt BBR. Energiflöden som behandlas i VIP+ 
visas i figuren nedan34. 

                                                      
33 Bergsten B. (2001), Energiberäkningsprogram för byggnader, En jämförelse 
utifrån funktion- och användaraspekter. 
34 StruSoft (2005), Beskrivning av VIP+. 
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Figur 10. Energiflöden som VIP+ behandlar. 

 
De indata som används i VIP+ är bland annat: 
 
Yttre faktorer: Hit räknas faktorer såsom klimatdata och solinstrålning. 
För att ta hänsyn till rätt temperaturer använder sig programmet av 
klimatdata från den orten där byggnaden skall byggas. Programmet tar 
även hänsyn till i vilken riktning som huset är orienterat för att få 
korrekta värden på solinstrålningen. Programmet beräknar även 
solinstrålningens infallsvinkel mot fönster och väggar och mark-
reflektansen beaktas i beräkningarna. Byggnadens läge i naturen 
påverkar också beräkningarna. De värden på vindstyrkor som finns i 
klimatdatan korrigeras med hänsyn till om huset ligger i ett skyddat läge 
eller om byggnaden är utsatt för vind. 
 
Inre faktorer: Här definierar man vilket typ av hus som beräkningen 
gäller till exempel om det är en lätt eller tung stomme i byggnaden. 
Detta görs så att programmet kan ta hänsyn till byggnadens värme-
lagringsförmåga. Vidare definieras de ingående materialvalen för 
programmet så att hänsyn till konvektion, transmission och värme-
kapacitet kan tas. 
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Ventilationssystemet: Programmet tar hänsyn till hur trycket förhåller 
sig mellan insida och utsida och den luft som läcker ut ger upphov till 
en energiavgivning som i programmet kallas luftläckage. Detta luft-
läckage definieras för varje konstruktionsdel i byggnaden. Vill man 
simulera byggnader med frånluftsventilation eller från- och tillufts-
ventilation går dessa system inte att välja i programmet. För att kunna 
ta hänsyn till ventilationen jobbar man istället med luftflöden så att 
byggnaden kan simuleras. VIP+ använder sig av en klimatdatafil som 
innehåller uppmätta timvärden för ett helt år vilket totalt blir 8760 
timmar. 

2.7.2 DEROB 
DEROB är ett beräkningsprogram som från början är utvecklat på 
arkitekturskolan vid University of Texas, Austin, USA och senare 
vidareutvecklat på LTH35. Dess specialitet är att kunna ta hänsyn till 
hur solinstrålningen och hur olika sorters solavskärmning påverkar 
energibalansen i en byggnad. Huset modelleras i alla sina tre 
dimensioner, vilket är en förutsättning för att kunna beräkna 
fördelningen av solstrålningen och temperaturerna i rummet och dess 
ytor på ett korrekt sätt. Samtidigt medför detta att inmatningen av 
geometrin är något svår och kräver en van användare. Programmet kan 
hantera rum med oregelbunden geometri, flera zoner och beräknar både 
effekter, energibehov, temperaturer och termiskt klimat för en byggnad. 
Installationskomponenter hanteras dock ej. Programmet används främst 
av forskare36. 

2.7.3 BSim 2000 
Bsim 2000 är ett energisimuleringsprogram där en byggnads 
energianvändning och effektbehov kan beräknas. Programmet kan även 
beräkna termiskt klimat, dagsljus och belysningsnivåer. Fördelarna med 
detta program är att det kan ses som ett helt beräkningspaket och inte 
ett enskilt beräkningsprogram. Några andra fördelar med programmet 
är att CAD – filer kan importeras direkt och att det är ett så kallat 
flerzons program. Detta innebär att man kan beräkna värme- och 
masstransport genom flera zoner. Programmet är framtaget av Statens 
Byggeforskningsinstitut i Danmark. Nackdelarna med programmet är 
att det är relativt komplext37. 

                                                      
35Klimatologi - En studie i husbyggandets klimatologiska aspekter. 
36 Bülow-Hübe H. (2005), Personlig kommunikation. 
37 Bergsten B. (2001), Energiberäkningsprogram för byggnader, En jämförelse 
utifrån funktion- och användaraspekter. 
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2.7.4 BV2 
BV2 är en förkortning av Byggnadens Värmebalans i 
Varaktighetsdiagram och är utvecklat av CIT Energy Management. 
Programmet beräknar en byggnads energianvändning och effektbehov 
samt byggnadens eller zonens inomhustemperatur. Data som redovisas 
är också diagram på värme- och kylbehov. 

2.7.5 EiB 
Programmet är en förkortning av Energi i Bygninger och är utvecklat av 
Programbyggerne i Norge. Beräkningar som kan göras är effekt-, 
energi- och lönsamhetsberäkningar. Lönsamhetsberäkningarna 
redovisar vad olika energisparåtgärder har för effekt på energi-
användningen 

2.7.6 IDA Indoor Climat and Energy 
IDA ICE är ett program som kan beräkna effekt- och energibehov men 
även termiskt inomhusklimat, CO2- halt och fuktbalanser i rumsluft. 
Programmet beräknar, som Bsim 2000, värme- och masstransport 
mellan zoner. Installationstekniska komponenter kan modelleras relativt 
ingående och olika reglerfunktioner kan också simuleras. Programmet 
kräver en van användare på grund av dess komplexitet men då kan även 
egna beräkningsmodeller ställas upp med speciella komponenter. IDA 
ICE utvecklades först av Brisdata, numera Equa. 

2.7.7 Energikiosken 
Programmet heter egentligen The Internet Energy Kiosk och är ett 
samarbete mellan SAVE (EU- finansierat forskningsprojekt), Norska 
Energiverket, Energidata i Norge, NUTEK i Sverige och EVA i 
Österrike. Syftet var att göra ett energiberäkningsprogram som är 
tillgängligt på Internet. Programmet används främst till 
energiberäkning av befintliga enfamiljsbostäder och kan användas direkt 
över Internet, gratis. Programmet beräknar även CO2- halten och ger 
råd om hur energibesparande åtgärder kan göras. Nackdelar med 
programmet är att det saknas manualer för användare om man inte är 
webbadministratör och att endast enfamiljshus eller lägenheter kan 
studeras. 

2.7.8 Enorm 1000 
Enorm 1000 är det mest använda energiberäkningsprogrammet i 
Sverige. Den studerade byggnaden jämförs med ett referenshus enligt 
BBR:s krav och används främst för bostäder och detta på grund av att 
det endast finns ett klimatiseringssystem att tillgå i simuleringarna. 
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Andra nackdelar är att beräkningarna inte tar hänsyn till värmelagring i 
stommar och att hanteringen av solinstrålningen är relativt förenklad. 
När man modellerar hus med stora glasytor har det av erfarenhet visat 
sig att resultatet blivit alltför fördelaktigt. Programmet levereras av 
Equa. 

2.7.9 Huset 
Programmet inriktar sig främst till småhusägare och är gratis att 
använda över Internet. Energiberäkningar kan göras och programmet 
ger även råd till användaren om hur denna kan minska sin 
energianvändning. Detaljeringsnivån är begränsad då det främst är 
utvecklat för att villaägare som inte har stor inblick i byggnadsteknik 
skall använda programmet. Programmet är utvecklat av Vattenfall. 

2.7.10 OPERA 
OPERA är utvecklat av Linköpings Tekniska Högskola efter en 
doktorsavhandling. Programmet är främst avsett för att göra 
livscykelkostnader av byggnadstekniska åtgärder för flerfamiljshus och 
energiberäkningen är endast ett delresultat av denna. Programmet 
används för reparations- och ombyggnadsberäkningar av befintliga hus. 

2.7.11 Villaenergi 
Villaenergi är utvecklat av Energivision Stockholm AB och kan som 
namnet antyder bara användas till enfamiljshus. Programmet beräknar 
energianvändningen men detaljeringsgraden är begränsad. 

2.7.12 Värmeenergi 
Värmeenergi är uppbyggt på liknande sätt som Villaenergi men kan 
även användas till energiberäkningar på flerbostadshus. Detta program 
tar ingen hänsyn till värmelagring i stommar vilket gör att användnings-
området begränsas. Värmeenergi är utvecklat senare än Villaenergi och 
av Energivision Stockholm AB. 

2.7.13 Heat2 
Heat2 är ett tvådimensionellt värmeflödesberäkningsprogram. I 
programmet ritar man geometriskt upp en konstruktion, anger 
värmeledningsförmåga och specifik värmekapacitet för ingående 
material och sätter upp randvilkor där man även definierar inne- och 
utetemperaturer. Därefter beräknas ett stationärt värmeflöde för att 
kontrollera om försvagningar finns. De resultat som erhålls är bland 
annat värmeflöden genom konstruktionen och eventuella köldbryggors 
storlek. 
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2.8 Val av beräkningsprogram 
För att beräkna energianvändningen har energisimuleringsprogrammet 
VIP+ använts. Anledningen till detta är att programmet har varit en del 
i utbildningen på Väg- och Vattenbyggnad samt att licens för 
programmet finns på institutionen. För att simulera köldbryggor har 
Heat2 använts beroende på att även detta program har varit en del i 
utbildningen. Heat2 valdes även på grund av att det är ett relativt 
användarvänligt program och att licens finns på institutionen.  

2.9 Energilotsen 
Bakgrund 
Trots att det idag finns ett tekniskt kunnande för att bygga 
energieffektiva byggnader är det inget som görs i någon större 
utsträckning. Detta beror bland annat på att kunskapen inte är 
strukturerad på ett sätt som främjar användning av den. Det blir väldigt 
tidskrävande, för alla aktörer inom byggbranschen, och med andra ord 
dyrt att använda den kunskap som finns. Det har inte heller funnits 
något intresse av att i ett tidigt skede beräkna energianvändningen i en 
byggnad då energipriset tidigare varit förhållandevis lågt.  
 
För att åstadkomma en energieffektiv byggnad krävs att den kunskap 
och de erfarenheter som finns tillämpas så att alla aktörer i ett 
byggprojekt drar åt samma håll och är villiga att kompromissa. En 
viktig förutsättning är att alla aktörer använder sig av samma 
beräkningsverktyg som då blir ett diskussionsunderlag när det gäller 
frågor som rör energieffektivitet. I figuren nedan visas ett enkelt schema 
över vad de olika aktörerna i ett byggprojekt bör tänka på under 
projektets genomförande. 
 

 

Figur 11. Energilotsen 
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Syfte 
Energilotsen är framtagen av LTH i samarbete med näringslivet och 
tanken är att den skall fungera som handledning vid projektering av 
bostäder och lokaler när det gäller energifrågor. Energilotsen beskriver 
hur byggherren skall styra byggprocessen, ställa rätt krav på 
energianvändningen och verifiera att de uppsatta energikraven uppnås. 
Syftet är även att energibeskrivningar och energiberäkningar skall 
utgöra en naturlig del av dokumentationen i ett byggnadsprojekt och 
vara precis lika viktiga som till exempel ritningar eller 
rumsbeskrivningar.  
 
I Energilotsen kommer det även att finnas beskrivningar som gör 
bedömningen av olika energieffektiviserande åtgärders lönsamhet 
enklare. Det kommer också att beskrivas hur lönsamheten hos 
energibesparande åtgärder kan beräknas. Genom att på detta sätt samla 
den kunskap och erfarenhet som finns på samma ställe underlättar man 
för de olika aktörerna i byggnadsbranschen som vill bygga 
energieffektiva byggnader. 
 

Metod 
I Energilotsen är det tänkt att energisimuleringsprogrammet VIP+ skall 
fungera som plattform för diskussionsunderlaget och VIP+ skall 
användas av alla aktörer i ny- eller ombyggnadsprojekt. I Energilotsen 
finns hjälp för vad respektive aktör i ett byggprojekt ska räkna på, vilka 
indata som krävs, hur resultaten ska analyseras och hur energirelaterad 
information skall hanteras. Man kan även i Energilotsen få hjälp med 
att omvandla den beräknade energianvändningen, fördelad på olika 
energislag, till en yttre miljöpåverkan. 
 
Energilotsen visar vilka möjligheter varje aktör har, i de olika 
byggskedena, att minska behovet att köpt energi. För varje aktör finns 
det checklistor och beskrivningar som visar vad just de har för möjlighet 
att reducera energianvändningen i byggnaden. När de använder sig av 
detta tillvägagångssätt, som beskrivs metodiskt i Energilotsen, kan man 
undvika suboptimering av enskilda system. 
 
Huvuddragen av den metod som används i Energilotsen kan beskrivas i 
följande sex punkter: 

 
1. Byggherren sammanställer en kravspecifikation där 

önskad energianvändning och termiskt och hygieniskt 
inneklimat anges. Byggherren har här möjlighet att 
välja vilka energitekniska egenskaper som skall 
uppfyllas på både komponent- och systemnivå. Krav-
specifikationen används sedan som en del av 
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projekteringshandlingarna och fungerar som underlag 
för projektörernas energiberäkningar. 

 
2. Arkitekten använder sig sedan av kravspecifikationen 

för att se hur energibehovet påverkas av olika fönster-
areor, byggnadsformer, stomtyper, solavskärmning etc. 
Då det för arkitektens del handlar om att minimera 
energiförlusterna och göra det termiska inneklimatet 
optimalt behövs inga detaljer på installationssystemens 
tekniska egenskaper. 

 
3. Kravspecifikationen tas sen över av en byggnads-

konstruktör. Konstruktörens uppgift är, genom att 
optimera isoleringen av väggar, tak, fönster och grund, 
detaljutforma köldbryggor, minimera luftläckaget samt 
studera stomsystemets inverkan ytterligare minimera 
energiförlusterna och genomföra mer noggranna 
beräkningar av energibehovet. 

 
4. Installationskonstruktören tar över beräkningsfilerna 

från byggnadskonstruktören och det är inte för än 
installationssystemen är valda och utformade som det 
beräknade energibehovet stämmer överens med det 
verkliga. Installationskonstruktören tar även över 
kravspecifikationen som troligtvis har korrigerats av 
både arkitekt och byggnadskonstruktör i samråd med 
byggherren. Med kravspecifikationen som underlag 
finns det goda förutsättningar att välja och utforma 
energieffektiva installationer genom att studera effekter 
av olika system. 

 
5. En beskrivning av byggnadens energitekniska 

egenskaper samt en beräkningsfil med byggnadens 
förväntade energibehov kan nu bifogas till bygg-
handlingarna. Beräkningsfilen kan vara användbar 
under byggtiden om entreprenören vill se vilka effekter 
det får för energibehovet om man till exempel byter ut 
ett material eller gör ändringar i konstruktionen.  

 
6. När byggnaden är färdig och överlåts till förvaltaren 

utgör energihandlingarna en del av relations-
handlingarna. Förvaltaren får även en datormodell över 
byggnadens energitekniska egenskapar så att 
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konsekvenser på framtida åtgärder i byggnaden på ett 
enkelt sätt kan undersökas38. 

2.10 Byggprocessen 
Byggprocessens huvudaktiviteter är utredning, projektering, byggande 
samt den efterföljande förvaltningen. Några vanliga entreprenadformer 
är totalentreprenad, generalentreprenad, delad entreprenad samt 
förtroendeentreprenad vilket kan jämföras med partnering som 
redovisas nedan i kapitel 2.11. Nedan följer tillvägagångssättet för den 
mera traditionella formen totalentreprenad. Vid totalentreprenad görs 
avtal direkt mellan beställaren och entreprenören om ett totalt åtagande 
för hela projektet. 
 
Utredande skede 
Byggprocessen börjar först när en beställare beslutar sig för att uppföra 
en byggnad. Utredningens syfte är att ett tekniskt och ekonomiskt 
underlag för beslut om genomförande görs. En projektering av den 
tänkta byggnaden görs och upphandling av en fastighet eller tomt har 
oftast redan gjorts i detta skede. Förslaget sänds därefter till 
byggnadsnämnden och diskussioner med stadsarkitekten hålls och 
förhoppningsvis får man klartecken att gå vidare med projektet. 
 
Projekteringsskede 
Förfrågningsunderlag som bygghandlingar, administrativa föreskrifter 
samt rumsbeskrivningar skickas ut till ett antal entreprenörer som får en 
viss tid på sig att göra en kalkyl för projektet. Den entreprenör som 
antas anlitar i sin tur konsulter som tar fram de handlingar som krävs 
för bygglov och uppförande av byggnaden, så kallade arbetshandlingar.  
 
Byggskedet 
Den utvalda entreprenören skriver i sin tur avtal med ett antal 
underentreprenörer och leverantörer under projektets uppförande. 
Entreprenören genomför sedan uppförande av byggnaden enligt 
kontraktet och de tidplaner som finns uppsatta39. 
 
Slutbesiktning 
Vid projektets slut görs en slutbesiktning av byggnaden då en 
besiktningsman kontrollerar att byggnaden uppfyller kontraktets 
                                                      
38 Energilotsen (2005). 

 
39 Byggforskningsrådet. (1996), HMK Bygg & Anläggning - Byggprocessen BA1 
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fordringar. I kontraktshandlingarna finns även garantier och även dessa 
kontrolleras innan garantitidens utgång. 
 
Drift och underhåll 
När byggnaden har slutbesiktigats och godkänts sker ett överlämnande 
från entreprenören till byggherren. Nu återstår det för byggherren att 
sköta drift och underhåll40. 
 
Byggprocessen styrs av lagar och förordningar som påverkar 
planeringen, projekteringen och byggnadens uppförande i detalj. Några 
lagar och förordningar som finns, redovisas i kapitel 2.2. 

2.11 Partnerskap och partnering 
Midroc Construction använder sig normalt inte av de traditionella 
entreprenadformerna utan använder sig mycket av partnering istället. 
Partnering innebär i stort att man jobbar i ett team där de viktiga 
intressenterna i projektet arbetar med öppenhet, förtroende och tillit 
mot ett gemensamt mål. Denna typ av arbetsmetod är relativt ny inom 
bygg- och fastighetsbranschen i Sverige men har funnits en längre tid 
inom andra branscher. Inom bygg- och fastighetsbranschen kommer 
partnerskap och partnering från början från USA och Storbritannien 
där främst beställarna tröttnade på att arbeta med anbud, 
kostnadsöverdrag och ständiga konflikter. 
 
Generellt sett är partnerskap en fördjupning av de goda relationer som 
finns där köpare – säljare, kund – leverantör eller beställare – utförare 
väljer att fördjupa sitt samarbete. Tekniska Nomenklatur Centralen41 
har definierat partnerskap på följande sätt:  
 
”Partnerskap är det ledningssätt som används mellan beställare och 
leverantör för att enligt avtal samverka och ömsesidigt informera varandra i 
syfte att uppnå ett bättre gemensamt resultat i ett projekt.”  
 
Partnerskap är alltså en relation som i detta sammanhang har utvecklats 
till en samverkansform.  
 
Det finns två olika samverkansformer som man använder sig av och det 
är Projekt partnering och Strategisk partnering. Projekt partnering 

                                                      
40 Söderberg J. (1998), Att upphandla byggprojekt. 
41 Terminologicentrum (2005) 
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använder man sig av när målet för projektet är att ge kunden optimala 
lösningar och mervärden för sitt projekt. Projekt partnering används för 
samverkan i ett enstaka projekt och projektet kan gärna upphandlas i 
konkurrens. När det gäller Strategisk partnering så innebär det ett mer 
långsiktigt arbete mellan företag där kundens verksamhet utvecklas tack 
vare partnering. Partnerskap och partnering visar på en potential att 
kunna förbättra de flesta områden såsom effektivisering, nedkortade 
tider, förbättrade relationer och win-win lösningar för de inblandade42.  
 
Byggbranschen är en väldigt konservativ bransch där förändringar tar 
lång tid att genomföra och det är därför troligt att det kommer att ta 
lång tid att implementera partnering som en frekvent arbetsform. I 
tabellen nedan syns vad det egentligen är som skiljer partnering från ett 
traditionellt genomfört projekt. Jämförelsen kan tolkas som att ett 
projekt som genomförs på ett av de traditionella sätten alltid är ett 
dåligt projekt vilket naturligtvis inte stämmer. Många projekt som 
genomförs på traditionellt vis drivs i bästa samförstånd och med goda 
relationer mellan de inblandade parterna. Skall vi i framtiden ändra på 
vårt sätt att bygga så har projekt som drivs som partnering en stor 
potential, men det kräver ett lite annorlunda arbetssätt hos alla 
inblandade mot vad vi är vana vid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
42 Fernström G. (2003), Partnerskap och partnering i bygg- och 
fastighetsbranschen. 
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Tabell 2. Traditionella projekt jämfört med partneringprojekt43. 

Det traditionella projektet Partneringprojektet 
Transaktionsaffär Process med kundorientering 
Anbud/Konkurrens Konkurrens / Val av partners 
Suboptimering Öppenhet och samordning 
Utvärdering/Förhandling Snabb start och workshops 
Förutbestämda lösningar Möjligheter / Kreativt nytänkande 
Kontroll/Konflikter Gemensamma mål och förtroende 
Mycket dubbelarbete Deltagarna samarbetar – effektiv 

process 
Osäker, dold ekonomi Öppna böcker 
Extrafakturor och tillägg Kostnadssänkningar – problem 

löses snabbt 
Dålig erfarenhetsåterföring Lärande 
Motsatsförhållande Samverkan med förtroende och 

tillit 
 
När man skall beskriva begreppet partnering finns det risk att man 
blandar ihop generella förutsättningar, komponenter och mål. För att 
kunna definiera partnering bör man lägga tyngden på att beskriva 
komponenterna44. 
 
Generella förutsättningar  Ledningens stöd 

Tillräckliga resurser 
 
Komponenter   Tillit 

Ömsesidig förståelse 
Gemensamma mål 

     Incitamentskontrakt 
Relationsskapande aktiviteter 
Regelbundna strukturerade möten 

     Moderator 
     Välja medarbetare 

Förutbestämd metod att lösa tvister 
Öppenhet mellan partnerna 

 
Mål     Kontinuerlig utveckling 
                                                      
43 Fernström G. (2003), Partnerskap och partnering i bygg- och 
fastighetsbranschen. 
44 Nyström J. (2003), A Note on Partnering and Wittgenstein’s Family-
Resemblance concept. 
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Tillit 
Det finns många teorier angående begreppet tillit i affärsrelationer. När 
det gäller partneringprojekt kan man säga att om parterna inte litar på 
varandra måste man i större grad reglera affärsrelationen i ett kontrakt. 
Därför är det just i partnering mycket viktigt med stor tillit till varandra 
då tanken är att kontrakten lämnas mindre kompletta för att uppnå en 
stor flexibilitet i genomförandet. Tillit är också önskvärt för att kunna 
reducera transaktionskostnaderna i en affärsrelation. Teorin om hur 
tillit uppkommer menar att det kan baseras på ett gott rykte, kan uppstå 
spontant eller utvecklas genom återkommande interaktioner. 
 
Ömsesidig förståelse/Gemensamma mål 
I ett partneringprojekt är det viktigt att de olika parterna förstår 
varandras ekonomiska mål. Självklart har en entreprenör ett långsiktigt 
mål med att försöka maximera sin vinst. Detta medför en naturlig 
konflikt med beställaren i och med att en högre ersättning till 
entreprenören ökar kostnaderna för beställaren. Grundtanken om att 
partnering skall ses som en win-win situation för de inblandade är med 
ovan nämnda konstaterande om vinstmaximering omöjlig. Det är 
därför det är viktigt att man förstår varandras mål och den verklighet vi 
lever i. Detta betyder dock inte att parterna tillsammans inte kan sätta 
upp andra gemensamma mål som är av stor vikt. Dessa mål kan till 
exempel handla om säkerhet, bra kommunikation, god arbetsmiljö och 
kvalitetstänkande. Förhoppningsvis uppstår en ömsesidig respekt och 
förståelse för motparten vid framtagandet av den gemensamma 
målbilden för det aktuella projektet. 
 
Incitamentskontrakt  
Generellt sett så finns det tre typer av kontrakt i byggbranschen som 
medför olika incitament. 
 

- Fast pris 
- Löpande räkning 
- Incitamentskontrakt 

 
Med fast pris har entreprenören incitament på att dra ned sina 
kostnader för att maximera sin vinst. Vid löpande räkning finns det 
inget incitament för entreprenören och de verkliga kostnaderna för 
dessa projekt har en tendens att bli något högre än vid fast pris. 
Däremot brukar den färdiga produkten vid löpande kontrakt hålla en 
bättre kvalitet än vid fast pris. Incitamentskontrakt kan betraktas som 
en kombination av fast pris och löpande räkning. Entreprenören får 
oftast ett pristak av beställaren på vad produkten maximalt får kosta. 
Man använder sig sedan av en löpande räkning och entreprenören har 
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incitament både på att dra ned sina kostnader men även på en god 
kvalitet. Vinsten på de besparingar som entreprenören kan göra under 
projektets gång delas sedan mellan parterna. Ekonomiska incitament 
kan även ges för andra viktiga ändamål till exempel tid för 
genomförande, säkerhet och teknikutveckling för att nämna några. 
 
Relationsskapande aktiviteter   
När ett projekt ligger i startgroparna är det viktigt att nyckelpersonerna 
från både beställare och entreprenör träffas så snart som möjligt. Om 
parterna inte sedan tidigare är bekanta med varandra är det viktigt att 
skapa en god gemenskap och laganda. Därför är det lämpligt att 
parterna träffas utanför affärsvärlden och det första mötet hålls 
förslagsvis på neutral plats och har karaktären kick off eller trivselträff. 
Dessa typer av träffar är även viktiga för att bibehålla en redan god 
relation mellan entreprenör och beställare. 
 
Regelbundna strukturerade möten 
De mål som parterna gemensamt sätter upp behöver kontinuerligt följas 
upp om de skall ha något syfte. Den tillsatta partneringgruppen bör 
därför ha regelbundna möten som även utgör ett slags forum där man 
bland annat kan komma med förbättringsförslag. Det är även viktigt att 
denna grupp har mandat för att fatta snabba beslut. Man får på så sätt 
en mycket mer flexibel organisation med en rakare beslutsgång.  
 
Moderator 
För att få ut så mycket som möjligt vid sammankomsterna 
rekommenderas att ha en extern moderator vars uppgift är att fungera 
som en neutral diskussionsledare. Denna har till uppgift att på ett 
balanserat sätt få fram båda parters synpunkter och det är därför extra 
viktigt att moderatorn är närvarande på de första mötena som hålls.  
 
Välja medarbetare 
Då partnering är en arbetsform som förutsätter en nära relation mellan 
nyckelpersonerna i ett projekt är det viktigt att dessa personer har goda 
relationer till varandra. Att dessa personer trivs med varandra är en 
huvudingrediens till ett lyckat projekt och ett fortsatt samarbete. För att 
”rätt personer” ska hamna i partneringgruppen bör dessa personer 
handplockas. Det bör även finnas en plan för hur man skall agera när 
en person inte passar in i gruppen. 
 
Förutbestämd metod att lösa tvister 
Att problem eller tvister mellan parter uppstår under ett projekt är 
vanligt förekommande i byggbranschen och det är därför bra om man 
har en förutbestämd metod för att lösa dessa problem. Om det 
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uppkommer problem kan de lösas antingen konstruktivt eller 
destruktivt. Löser man det destruktivt karaktäriseras det av att den ena 
parten står som vinnare vilket är utmärkande för tvister som går ända 
upp i domstol eller till skiljenämnd. Med en konstruktiv lösning menas 
att parterna diskuterar sig fram till en lösning. Diskussionerna bör föras 
på den nivån i organisationen som problemen uppstod. Kan man inte 
inom några dagar lösa problemen på den aktuella nivån ska de föras 
upp till nästa nivå i organisationerna för diskussion.  
 
Öppenhet 
Att visa en öppenhet mot varandra är mycket viktigt i partnering. Båda 
parter måste vara villiga att dela med sig av sin projektrelaterade 
information och att ha förståelse för varandras problem skall underlätta 
de kompromisser som behöver göras i ett projekt. Något som av 
erfarenhet visat sig vara extra viktigt är öppen redovisning av projektets 
ekonomi. 
 
I flera studier som har gjorts har tillit och ömsesidig 
förståelse/gemensamma mål framhållits som de två viktigaste 
komponenterna. Även om dessa komponenter är mycket viktiga så är 
de inte tillräckliga för att driva ett lyckat partneringprojekt. Johan 
Nyström har med hjälp av Ludwig Wittgensteins familjelikhets metod 
försökt beskriva partnering som en ”blomma” där tillit och ömsesidig 
förståelse/gemensamma mål är blommans centrum och de övriga 
komponenterna är blommans blad. Bladen skall symbolisera olika 
utformningar av partnering enligt Wittgensteins modell45. Se Figur 12. 
 

                                                      
45 Nyström J. (2003), A Note on Partnering and Wittgenstein’s Family-
Resemblance concept. 
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Figur 12. Nyströms partneringblomma enligt Wittgensteins modell. 
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3 Metod  

Examensarbetet har genomförts i samarbete med Midroc Construction i 
Malmö. Från början var det planerat att följa och jämföra projekt där 
stommen byggs antingen med platsgjuten betong eller med 
prefabricerade element av betong. Skillnaden mellan de olika 
metoderna skulle sedan studeras ur ett energimässigt perspektiv. Detta 
visade sig inte vara möjligt att genomföra eftersom det under tidsramen 
för examensarbetet inte uppfördes några projekt utifrån dessa kriterier. 
Diskussioner med Peter Wickström från Midroc Construction och 
Helena Bülow-Hübe från LTH ledde till att två speciellt utvalda 
projekt, Kv. Rügen och Kv. Sutaren, studerades.  
 
Projektet i Kv. Rügen som ligger på Östra Torn i Lund är nybyggnation 
av studentlägenheter och projektet i Kv. Sutaren består av ett nytt 
flerbostadshus som är uppfört i centrala Vellinge. Uppförandet av 
studentlägenheter i Kv. Rügen följde examensarbetets tidsplan väldigt 
bra varför detta projekt har studerats ingående. Flerbostadshuset i 
Kv. Sutaren stod färdigt vid examensarbetets början vilket innebar att 
processen i detta projekt inte kunde följas lika ingående som 
Kv. Rügen. Istället har andra typer av studier av detta projekt 
genomförts. 

3.1 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet började med en genomgående litteraturstudie som även 
omfattade tidigare rapporter och examensarbeten som behandlat det 
aktuella ämnet. Ritningarna för de utvalda projekten har studerats för 
att dels få en ökad kännedom om projekten och dels för att identifiera 
köldbryggor i konstruktionen. För de identifierade köldbryggorna har 
sedan tvådimensionella värmeledningsberäkningar i Heat2 genomförts 
för att kvantifiera köldbryggornas storlek. Köldbryggor som simulerats 
är bland annat infästningar av balkonger och fönster samt anslutningar 
mellan prefabricerade element. Vidare har energiberäkningar i 
energisimuleringsprogrammet VIP+ genomförts. Energiberäkningarna 
har genomförts för att kunna jämföra den totala energianvändningen 
för de båda projekten om man tar hänsyn till köldbryggorna eller inte. 



 

60 

Resultaten från värmeledningsberäkningarna i Heat2 har 
implementerats i VIP+ för att simulera de identifierade köldbryggorna. 
Energianvändningen som har beräknats i VIP+ är utan hushållsel och är 
beräknad som en energianvändning per kvadratmeter bostadsyta och år. 
För Kv. Rügen, som har studerats mer ingående, har ytterligare en 
jämförelse gjorts. En jämförelse mellan den tänkta konstruktionen och 
den slutgiltiga konstruktionen har genomförts för att se vilken inverkan 
de förbilligande åtgärderna, som genomförts under projektets gång, har 
haft på energianvändningen. Simuleringarna för både den tänkta och 
slutgiltiga konstruktionen har genomförts med hänsyn till 
köldbryggorna. 
 
Vidare har fotografering och dokumentering av projektet i Kv. Rügen 
genomförts. Detta har gjorts för att enklare kunna jämföra den tänkta 
konstruktionen med den slutgiltiga då ritningsunderlaget för vissa 
detaljer av konstruktionen har varit bristfälliga. Det har även gjorts för 
att de förändringar som gjorts under projektets gång inte alltid har 
funnits tillgängliga på ritningar. Även intervjuer med platschef och 
arbetsledare har genomförts för att ta reda på de senaste förändringarna 
av konstruktionen, men även för att få reda på ingående materialdata 
för till exempel fönster. För att få en ökad förståelse för entreprenad-
formen partnering med de förbilligande åtgärderna har en intervju med 
områdeschefen Peter Wickström genomförts.  
 
För Kv. Sutaren har termografering med infraröd kamera genomförts. 
Detta har gjorts som en ytterliggare kontroll av konstruktionen som 
helhet. Genom termograferingen kunde köldbryggor i konstruktionen 
enkelt identifieras för att sedan studera dem närmare på detaljritningar. 
Termograferingen som genomfördes var även ett bra verktyg för att 
konkretisera de beräkningar som genomförts i Heat2. 
 
För båda projekten har en del information saknats eller varit bristfällig 
för att kunna få ett så korrekt värde på energianvändningen som 
möjligt. När information har saknats har intervjuer med ansvarig 
person genomförts. Intervjuer har genomförts med bland annat 
konstruktör, installationskonstruktör, platschef och arbetsledare. Vid 
problem med energisimuleringsprogrammet VIP+ har Catarina 
Warfvinge vid LTH konsulterats. 

3.2 Teoretiska Modeller 
För att kunna simulera köldbryggor i konstruktionen har Heat2 använts 
och resultaten från dessa har använts i VIP+ för att göra beräkningar på 
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energianvändningen. De teoretiska modellerna har sedan ändrats för att 
se vilken skillnad en projektering utan köldbryggor skulle ge på 
energianvändningen. Modellerna blir dock missvisande då den 
teoretiska beräkningen inte kan jämföras med den verkliga 
användningen. Detta beror bland annat på att ett schablonmässigt värde 
på klimatdata används och som inte alltid överensstämmer med det 
verkliga klimatet på orten. Boendevanor är en annan felkälla då det 
finns stora variationer i de boendes förbrukning på bland annat 
varmvatten och hushållsel. Osäkerheten i energiberäkningarna är i sig 
ett eget problem som är svårt att lösa då brukarens vanor har stor 
betydelse för energiberäkningarna. Därför är det svårt att erhålla värden 
som överensstämmer med verkligheten på energianvändningen när man 
gör energiberäkningar. Man använder sig vanligen av en 
”normalbrukare” som är baserad på antaganden och generaliseringar. 
Det är dock svårt att applicera denna ”normalbrukare” på alla 
bostadsbrukare 46 . Indata som använts i VIP+ redovisas vidare i 
förutsättningar nedan. Hur man hanterar dessa problem är inget som 
kommer att studeras utförligare. 

3.3 Antaganden i Heat2 och VIP+ 
Materialdata finns från början inlagt i programmet Heat2 men 
kompletterande materialdata har behövts vilken har erhållits från 
studentlitteraturen Värme och Fukt av Kenneth Sandin. De 
kompletterande materialen har lagts till i Heat2 och använts för att 
räkna ut köldbryggornas Psi – värde, Ψ (W/mK) enligt SS-EN 10211. 
Materialdata för de material som har använts visas övergripande i 
Tabell 3 nedan. För att kunna föra in värden på materialens värme-
kapacitet i programmet Heat2 har en enhetsomvandling från den 
normalt använda enheten (J/kgK) till enheten (MJ/m3K) genomförts. 

                                                      
46 Lindell Å. (2005), Hantering av variationer i energiberäkningar för bostadshus. 
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Tabell 3. Materialdata applicerade i Heat2 och VIP+. 

 

De väsentliga köldbryggorna som har identifierats har modellerats i 
Heat2. Modellerna har byggts upp med utgångspunkt från de 
konstruktions- och detaljritningar som är upprättade av arkitekten och 
leverantörerna av de prefabricerade elementen samt genom egna 
iakttagelser under uppbyggnaden av bostäderna. 
 
Vid simuleringarna i Heat2 har följande randvillkor satts upp: 
 

• Innetemperaturen har satts till 20°C medan utetemperaturen 
har satts till 0°C. 

 
• Värmeövergångsmotstånden på utsida och insida har satts till 

0,04 m2K/W respektive 0,13 m2K/W.  
 
Vid simuleringar i VIP+ har andra indataparametrar använts och de 
som behöver nämnas är: 
 

• processenergin har satts till 4,9 W/m2 och personenergin till 
1,0 W/m2 medan varmvattenbehovet satts till 3,4 W/m2. 
Siffrorna är schablonvärden och har erhållits ifrån Catarina 
Warfvinge på installationsteknik vid LTH. Dessa värden har 
använts till beräkningarna av energianvändningen men 
storleken av dessa inverkar inte på mellanskillnaden mellan de 
olika simuleringarna då det är köldbryggornas storlek som har 
betydelse för denna studie. 

 
 

Material λ (W/mK) Cp (MJ/m3K) 
Betong 1,7 2,1 
Tegel 0,60 1,2 
Mineralull 0,037 0,08 
Trä 0,14 0,75 
Puts 1,0 1,8 
Gips 0,22 0,72 
Cellplast 0,04 0,05 
Aluminium 226 2,5 
Rostfritt stål 14,6 4,0 
Mark (våt lera) 1,5 4,4 
Aquapanel 0,35 1,125 
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• flödesexponenter för luftläckaget av väggar, tak och golv har 
satts till 0,65, 0,65 respektive 0,5. Detta är redan angivna 
flödesexponenter i befintliga konstruktioner i VIP+ och har 
applicerats i de simuleringar som gjorts på Kv. Rügen och 
Kv. Sutaren.  

 
• vid simuleringarna på både Kv. Rügen och Kv. Sutaren har det 

angivits ett frånluftsflöde på 0,5 oms/h som antas vara konstant 
dygnet runt året om.  

 
• installation i form av en värmepump där energi i frånluften 

tillvaratas för uppvärmning av tappvarmvatten. Under denna 
inmatningsparameter har en utetemperatur satts till 8ºC, 
värmefaktor på 2,5 och en kondensoreffekt på 1500 W. Det 
har förutsatts att den lägsta utetemperaturen då värmepumpen 
ej har någon verkningsgrad, och därför stängs av, är -25ºC. 
Denna installation har endast simulerats på Kv. Sutaren. 

3.4 Termografering Kv. Sutaren 
För att verifiera köldbryggorna på Kv. Sutaren används termografering. 
En övergripande kurs hölls av Hans Bagge på avdelningen för 
byggnadsfysik på LTH. Kursen hölls under en halv dag och omfattade 
både teoretiska och praktiska inslag. 
  
Vid mätningarna användes en ThermaCAMTM från FLIR Systems 
vilken använder sig av olika elektromagnetiska spektrum och våglängder 
för att detektera temperaturskillnader på objekt i form av strålning. 
ThermaCAMTM visas i Figur 13. 
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Då man utför termografering skall det, för att uppnå bäst resultat, 
tryckutjämnas i det utrymme som termograferas. Detta görs bäst med 
en tryckprovningsutrustning så kallad ”blowerdoor” som tryckutjämnar 
utrymmet med 50 Pa tryckskillnad mellan ute och inne. 
Termograferingen kan utföras både inne och ute. Inne detekterar man 
kalla partier medan man ute ser var i byggnaden värme strålar ut. 
Termograferingen av Kv. Sutaren redovisas nedan i kapitel 6.5.  

 

Figur 13. ThermCAMTM 
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4 Objektsbeskrivning av Kv. 
Rügen och Kv. Sutaren 

Kv. Rügen samt Kv. Sutaren har studerats med avseende på energi-
användningen. Kv. Rügen är beläget på Östra Torn i Lund och 
omfattar nybyggnation av 174 studentlägenheter/forskarvillor med 
varierande antal våningar. Kv. Sutaren är beläget i Vellinge och består 
av tio bostadsrätter i fyra våningar med butikslokaler på nedre 
våningen. 

4.1 Midroc Construction 
Under december 2005 förvärvades Midroc Construction av bygg- och 
anläggningsföretaget Peab och tillträde sker efter Konkurrensverkets 
granskning och beräknas vara klart i början av 200647. Midrocgruppen i 
Skandinavien utvecklar bolag inriktade på tjänster mot fastighets-, 
industri-, bygg- och miljösektorn. Midroc Construction profilerar sig 
som en lokalt förankrad byggentreprenör som siktar på långsiktiga 
relationer med sina uppdragsgivare48.  

4.2 Partneringprojektet Kv. Rügen  
För bostadsbyggandet i Kv. Rügen genomför Midroc Construction ett 
partneringprojekt med Kristineberg Fastigheter AB. De 
underentreprenader som ingår i partneringprojektet är mark, 
rörläggning och ventilation. De mindre underentreprenörerna är inte en 
del av partneringprojektet utan fungerar mer som en traditionell 
underentreprenör i en totalentreprenad. Hur utvecklingen av projektet i 
Kv. Rügen, i kronologisk ordning, fortskridit kan ses i punktform 
nedan. 
 
                                                      
47 Hemsida: Peab 
48 Hemsida: Midroc 
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1. Exploateringstävling – Kristineberg Fastigheter AB vann 
exploateringstävlingen som hölls av Lunds kommun och fick 
tillgång till marken i Kv. Rügen 

2. Områdesplan – Lunds kommun har redan genomfört en plan 
för vad som skall finnas i området som Kristineberg Fastigheter 
AB måste uppfylla. Arkitektfirman White Arkitekter var redan 
i detta skede inkopplade för att göra de första skisserna på 
området. 

3. Kristineberg Fastigheter AB, Midroc Construction och Lunds 
kommun diskuterade planen för området och en 
stadsarkitekten tog del av de handlingar White Arkitekter hade 
tagit fram.  

4. Kristineberg Fastigheter AB ansökte om bygglov för 
Kv. Rügen. 

5. Midroc Construction började bygga studentbostäder i 
Kv. Rügen. 

6. Midroc Construction kommer under byggskedet med förslag 
till ändringar som skall spara pengar. Förslagen diskuteras med 
Kristineberg Fastigheter AB innan de genomförs. 

 

 

Figur 14. Modell för partneringprojektet Kv. Rügen 
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Ekonomin är den gemensamma nämnaren under projektet för både 
Kristineberg Fastigheter AB och Midroc Construction. De pengar man 
kan tjäna på att till exempel byta ut ett material mot ett annat delas lika 
mellan de båda företagen. När det gäller besparingar där 
underentreprenörer är inblandade fördelas ofta vinsten så att 
underentreprenören får 50 % av vinsten och Midroc Construction och 
Kristineberg Fastigheter 25 % vardera.  

4.3 Kv. Rügen 
Projektet byggs för att kunna tillfredsställa bostadsmarknaden i Lunds 
kommun då fler och fler väljer att bosätta sig i Lund. Beställare av 
kvarteret är Kristineberg Fastigheter AB med Midroc som 
totalentreprenör. Ansvarig arkitekt är White Arkitekter AB och 
konstruktör är AnB Byggkonsulter AB. Leverantör av betongstommen 
är A-Betong AB. Första etappen, 16 stycken student-
bostäder/forskarvillor med tre rum och kök i två våningar, började i 
september och det beräknade inflyttningsdatumet är sista januari 2006. 
Se Figur 15. 
 

 

Figur 15. Kv. Rügen, Situationsplan för B-hus 
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Projekteringen har en annorlunda struktur mot andra entreprenader. På 
Kv. Rügen är det arkitekten som ansvarar för alla detaljritningarna. 
Dessa skickas sedan vidare till konstruktören som räknar igenom U–
värden och kontrollerar att BBR:s krav uppfylls.  
 
Ute på byggarbetsplatsen diskuteras sedan hur förbilligande åtgärder 
kan åstadkommas. Detta gör att konstruktören ofta behöver räkna 
igenom U–värden igen för att kontrollera BBR: s krav på isolering. 
Bland annat har fönster elimineras/förminskats för att kunna innehålla 
normens krav. 
 
Detta är ett förhållandevis snabbt bygge vilket medfört att det nästan 
helt uteslutande rör sig om prefabricerade element för att kunna 
säkerställa den snabba inflyttningstiden. Totalt sett skall det byggas 174 
lägenheter med varierande storlekar samt en förskola och projektet 
kommer att pågå under hela 2006. 

4.3.1 Etapp 1 
För att kunna få de statliga bidrag som är tillgängliga får inte 
lägenheterna överstiga 70 m2 och man har därför valt att göra 
lägenheterna på ca 58 m2. Husen är utformade som parhus med 
sammanhängande tak. Se Figur 16. Mellan husen byggs 
trappuppgångar med tillhörande uteplatser på andra våningen och 
utförs som trädäck. Dessa trappuppgångar och betongplattan ligger fritt 
upplagda för att minimera köldbryggor. Stommen utgörs av 
prefabricerade element och är i massiv betong med en tjocklek på 150 
mm för ytterväggar och 200 mm för bjälklag. Toaletter utgörs av 
prefabricerade element vilka sätts ner i urspårningar i betongplattan. 
Ytterväggarnas långsidor utförs som utfackningsväggar. Utifrån räknat 
består väggarna av 9,5 mm puts som fästs på en 13 mm aquapanel från 
Knauf Danogips. Innanför denna är väggen uppbyggd av 195 mm 
mineralull med stålreglar och innerst en innegipsskiva på 12,5 mm.  
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Figur 16. Fasad av B-hus. 

 
Lägenheterna har mekanisk frånluft i form av en så kallad 
”Kryddhyllefläkt”, dvs. en fläkt över spisen i köket. Frånluften i 
badrummet kopplas även till denna fläkt. Frånluften körs konstant men 
forceras då spisfläkten används vid matlagning. Det finns ingen 
värmeåtervinning av frånluften utan den avlägsnas direkt till uteluften. 
 
De fönster som används i konstruktionen har ett U–värde på 
1,2 (W/m2K) med en plastkarm och levereras av ett tyskt företag. De 
dörrar som används i konstruktionen har ett U–värde på 1,0 (W/m2K). 
 
Uppvärmningen av bostäderna görs genom ett vattenburet 
radiatorsystem som är kopplade till fjärrvärme. 
 
De köldbryggor som studerats är: 
 
• Detalj A  Anslutning ytterväggar mellan kort- och långsida. 
• Detalj B  Anslutning mellan inner- och yttervägg på långsida. 
• Detalj C Fönsteranslutning. 
• Detalj D Stålpelare i yttervägg på långsida. 
• Detalj E  Burspråk. 
• Detalj F  Anslutning mellan platta på mark och yttervägg på 

långsida. 
• Detalj G Anslutning mellan grundsula och yttervägg på 

kortsida. 
• Detalj H Anslutning på mellanbjälklag och yttervägg på 

långsida. 
• Detalj I  Anslutning mellan takbjälklag och yttervägg på 

långsida. 
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Köldbryggor som har beräknats visas i Figur 17 och Figur 18 nedan. 
 

 

Figur 17. Planritning över B-hus med köldbryggor markerade. 

 

Figur 18. B-hus med köldbryggor markerade. 
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4.4 Kv. Sutaren 
Byggnaden som uppförts i Vellinge är ett flerbostadshus med 
bostadsrätter och har många olika byggnadstekniska lösningar. 
Beställare för byggnaden är Mjöbäck Entreprenad AB medan 
byggherren är BRF Friheten. Huset har två olika typer av ytterväggar 
vilket gör att huset får en varierande karaktär och passar väldigt bra in i 
den befintliga bebyggelsen. Den ena ytterväggen kallas för Nordblocket 
och är en prefabricerad vägg med ett ytskikt av putsad betong. Den 
andra ytterväggen är delvis prefabricerad då skalmuren av tegel murats 
upp på plats. Den tunga stommen jämnar ut temperatursvängningarna 
över dygnet. Kv. Sutaren visas i Figur 19 nedan. 
 

 

Figur 19. Kv. Sutaren 7 och 8. 

 
Nordblocket är ett prefabricerat element med inskjutande betongpartier 
i isoleringen som fungerar som förstyvningar. Isoleringen vid 
förstyvningarna är 140 mm medan den mellan förstyvningarna är 220 
mm.  
 
Balkongerna är utkragande från bjälklaget vilket ger en stor köldbrygga 
då det inte finns någon mellanliggande isolering.  
 
Nordblocket är placerat på bjälklaget både vid burspråk samt 
ytterväggar och anslutningarna saknar isolering vilket gör att ett stort 
värmeflöde fås direkt mellan uteluften och betongbjälklaget. Vid 
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burspråket kragar bjälklaget ut och isoleringen mot den putsade fasaden 
och nordblocket är mycket liten.  
 
Leverantör och konstruktör av Nordblocket samt övriga prefabricerade 
element är Finja Betong AB medan den tunga ytterväggen med 
fasadtegel är platsbyggd. Den ansvariga arkitekten är Arkitektgruppen i 
Malmö. Konstruktör av resterande detaljer är AnB konsulter i Malmö, 
vilka också ansvarar för U-värdesberäkningarna. 
   
Det finns diskutabla lösningar, särskilt runt burspråk och portöppning, 
när man studerar köldbryggor. Termografiska mätningar och 
beräkningar kommer att genomföras för att detektera kalla partier.  

4.4.1 Burspråket 
Konstruktionslösningarna runt burspråket antas utgöra en stor 
köldbrygga då isoleringen är klent tilltagen vid utskjutande parti. Se 
Figur 20 och Figur 21. 
 

 

Figur 20. Burspråk 
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Figur 21. Burspråkskonstruktionen 

 
Resultatet blir dåligt ur köldbryggesynpunkt och kommer att öka 
energianvändningen för byggnaden. En bättre lösning hade varit att 
bygga på fasaden med en extra isolering utanför bjälklaget och att inte 
låta Nordblocket ligga fritt upplagt på bjälklaget utan mellanliggande 
isolering. Det är genomgående för projektet att Nordblocket ligger 
upplagt med dess betongstomme på betongbjälklaget vilket ger en stor 
möjlighet för köldbryggor. Köldbryggornas storlek redovisas under 
resultat. 
 
De köldbryggor som studerats är: 
 

• Detalj A Burspråk 
• Detalj B Anslutning mellan bjälklag och nordblocket 
• Detalj C Balkonganslutning vid nordblocket 
• Detalj D Fönsteranslutning 
• Detalj E Anslutning hörn av nordblocket 
• Detalj F Anslutning av balkong på övre plan 
• Detalj G Anslutning av balkong vid tegelyttervägg  

 
Köldbryggor som är definierade visas i Figur 22 och Figur 23 nedan. 
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Figur 22. Sektionsritning av Kv. Sutaren med studerade köldbryggor 

 

 

Figur 23. Planritning av Kv. Sutaren med studerade köldbryggor 
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5 Moderna material och 
byggnadsmetoder 

Materialvalet för konstruktionerna kan medverka både till en ökad eller 
minskad energianvändning. Då man idag strävar mot ett tidseffektivt 
byggande används allt lättare material och byggnadsdelar som inte 
belastar byggnadsarbetarna på samma sätt som de traditionella 
materialen. 

5.1 Stålreglar 
Träreglar byts idag ofta ut mot mer lätthanterliga stålreglar för att 
lättare och snabbare bygga upp olika byggnadskonstruktioner. Stålreglar 
för användning i ytterväggar är idag slitsade vilket gör att 
värmetransporten minimeras samtidigt som de är lättare att montera då 
de inte är lika tunga som träreglar. Fördelar med reglarna är att 
motståndkraften mot fukt är bättre. Man eliminerar inte risken att 
ytterväggen fuktskadas men konsekvenser som mögel och hälsovådliga 
lukter som återfinns på fuktskadade träreglar minimeras. Nackdelar 
finns dock då stålreglar utan slitsar inte har samma låga värme-
genomgångskoefficient som de mera traditionella träreglarna. Denna 
typ av stålreglar används ibland till förstyvningar då slitsarna försämrar 
reglarnas stabilitet. Andra nackdelar med stålreglar är att de inte är lika 
motståndskraftiga mot brand vilket leder till att ett mera noggrant 
materialval runt stålreglarna krävs. Det kan också vara svårt att klara 
ljudkraven som finns uppsatta från BBR vilket ibland kan leda till 
dubbla gipsskivor på väggkonstruktionen. Stålreglarnas konstruktion 
visas i Figur 24. 
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Figur 24. Stålregel för ytterväggar med slitsar 

 
När simuleringarna i Heat2 gjordes blev det problem med att kunna 
simulera slitsarnas inverkan på värmeflödet genom stålreglarna eftersom 
detta är ett tredimensionellt problem. För att kunna återföra problemet 
till ett tvådimensionellt problem gjordes en modell i Heat2 där hänsyn 
till slitsarnas inverkan på stålets effektiva värmeledningsförmåga togs. 
Det effektiva λ-värdet beräknades genom att skapa en modell i Heat2 
utifrån en känd väggkonstruktion i produktkatalogen från leverantören 
av stålreglarna, Knauf Danogips. I produktkatalogen anges ett U-värde  
för hela ytterväggkonstruktionen. Genom att skapa en modell av 
ytterväggskonstruktionen i Heat2 och ändra stålets parametrar tills det 
att samma U-värde, enligt produktkatalogen, erhölls kunde ett 
ekvivalent λ-värde på stålet erhållas. Värdet på stålet blev: 
 

λekv. = 5.5 [W / m2K] 
C = 1  [MJ/ m3K] 

 
Detta värde användes sedan i de fortsatta beräkningarna för Kv. Rügen. 
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5.2 Prefabricerade element 
Fördelen med prefabricerade element är bland annat ett mer 
tidseffektivt byggande. Det blir även lättare att planera det fortsatta 
arbetet och att följa den tidplan som satts upp. Ofta köper den ledande 
entreprenören in stommar och element inklusive montering vilket 
medför ett snabbt uppförande. En annan fördel är också att det blir 
lättare att undvika byggfukt då elementen byggs inomhus och att 
monteringen på byggarbetsplatsen går fortare. Nackdelar med 
prefabricerade element är att anslutningar oftast blir svårare att, ur ett 
energimässigt synsätt, konstruera. Tyvärr är det vanligt att elementen 
sammanfogas utan någon isolering vilket resulterar i köldbryggor som 
ökar energianvändningen. Det är också vanligt att det blir springor och 
glipor i anslutningarna mellan elementen vilket medför täthetsproblem. 

5.2.1 Väggelement 
Väggar kan exempelvis byggas upp som sandwichelement med betong 
på båda sidor om isoleringen. Detta betyder oftast att det blir en 
värmeförlust i kanterna på dessa element då betongen ofta har 
förstyvningar där. Nordblocket är en sådan vägg, men den har endast 
betong på en sida, och dess förstyvningar inverkar på den totala 
värmegenomgångskoefficienten. Nordblocket visas nedan i Figur 25. 
 

 

Figur 25. Nordblocket – horisontalsnitt 

 
Nordblockets värmegenomgångskoefficient är 0,185 W/m2K. Då 
förstyvningarna i Nordblocket är svåra att implementera i VIP+ 
genomförs en förenkling av konstruktionen. För att erhålla samma 
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värmegenomgångskoefficient utan förstyvningarna, som för den 
ursprungliga konstruktionen, kan ett ekvivalent värde på 
isolertjockleken beräknas. Isolertjockleken blir då 163 mm. Se Figur 26. 
 

 

Figur 26. Ekvivalent isolertjocklek utan förstyvningar på nordblocket. 

 

5.2.2 Balkongplattor 
Dagens infästningar av balkongplattor är i regel bra konstruerade med 
få köldbryggor som resultat. Det har åstadkommits genom att 
infästningarna har omkonstruerats så att betongplattorna inte har direkt 
kontakt med de övriga delarna i konstruktionen. Förr gjordes 
balkongplattorna som en fortsättning på betongbjälklagen vilket gjorde 
att mycket värme försvann direkt ut genom bjälklaget med resultat att 
bjälklaget blev mycket kallt vid balkongerna med dålig komfort som 
följd. Kalla ytor inomhus innebär också att dessa lättare blir 
nedsmutsade vilket är mest synligt i tak och vägghörn. Köldbryggor vid 
balkonger medför även en stor ökning av värmeenergibehovet.  
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6 Resultat 

6.1 Resultat från Heat2 --- simuleringarna 
för Kv. Rügen 

Konstruktionslösningarna förändrades kontinuerligt under 
byggprocessens gång. Studier har gjorts på köldbryggorna både i de 
första skisserna och i den utförda lösningen efter de förbilligande 
åtgärderna. I de första detaljskisserna planerades en träregelstomme med 
tjockare isolering samt med ett obrutet isolerskikt ytterst som också 
skulle fungera som putsbärare men efter de förbilligande åtgärderna 
byttes dessa till stålregelstomme med en utanpåliggande aquapanel som 
putsas. Aquapanelen är en cementbaserad fiberskiva som är lättare att 
putsa på än cellplast vilket är anledningen till förändringen. I Tabell 4 
och Tabell 5 nedan visas skillnaderna på yttemperaturerna och på 
köldbryggornas storlek. Detaljernas inverkan på energibalansen visas i 
resultaten från VIP+ beräkningarna, kapitel 6.2.2–6.2.5. 
 
De köldbryggor som utgörs av fönsterkarmar har inte tagits hänsyn till 
när simuleringarna i Heat2 gjorts men vägganslutningarna har 
kontrollerats. Förlusterna för fönster återfinns vid transmissions-
förlustberäkningarna, som gjorts för hand, och i VIP+. 
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Tabell 4. Köldbryggors storlek för tänkt konstruktion. Temperatur inne och 
ute är 20°C respektive 0°C. 

Tänkt konstruktion 
Detalj Ψ (W/mK) Temp. 

Insida. 
(°C) 

Temp. 
utsida. 
(°C) 

A (Hörnanslutning) 0,15 17,6 0,4 
B (Innerväggsanslutning)  0,13 18,6 0,4 
C (Fönsteranslutning) 0,016 19,1 0,5 
D (Stålpelareanslutning) 0,022 19,0 0,2 
E (Burspråk) 0,044 17,4 0,3 
F (Anslutning platta på mark 
    långsida) 

0,17 ------ ------ 

G (Anslutning grundsula 
     kortsida) 

0,38 ------ ------ 

H (Anslutning 
     mellanbjkl. långsida) 

0,15 18,5 0,4 

I  (Anslutning takbjkl. 
    långsida) 

0,16 17,8 0,4 

Tabell 5. Köldbryggors storlek för utförd konstruktion. Temperatur inne och 
ute är 20°C respektive 0°C. 

Utförd konstruktion 
Detalj Ψ (W/mK) Temp. 

Insida. 
(°C) 

Temp. 
utsida. 
(°C) 

A (Hörnanslutning) 0,13 17,9 0,5 
B (Innerväggsanslutning)  0,099 18,9 0,5 
C (Fönsteranslutning) 0,023 18,6 0,3 
D (Stålpelareanslutning) 0,022 19,0 0,2 
E (Burspråk) 0,044 17,4 0,3 
F (Anslutning platta på mark 
    långsida) 

0,17 ---- ---- 

G (Anslutning grundsula 
     kortsida) 

0,38 ---- ---- 

H (Anslutning mellanbjkl. 
     långsida) 

0,11 18,9 0,5 

I (Anslutning takbjkl. långsida) 0,16 18,0 0,5 
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Resultaten på köldbryggornas storlek ändras inte då inne- respektive 
utetemperaturen ändras.  
 
Alla detaljer utom detalj C visar att köldbryggornas storlek minskas 
efter de förbilligande åtgärderna. Vid detalj C, vilket är fönsternas 
infästningar, ökade dock köldbryggans storlek med 44 % men storleken 
på köldbryggan är relativt liten vilket inte påverkar energianvändningen 
märkvärt.  
 
Alla köldbryggor har inte simulerats på grund av bristande information 
och ritningar på den tänkta konstruktionen. På detta vis blir det svårt 
att jämföra hur stor inverkan processen med partnering och de 
förbilligande åtgärderna har på energianvändningen. De detaljlösningar 
som från början inte fanns upprättade har erhållits från den slutgiltiga 
konstruktionen för att kunna göra en jämförelse. På grund av 
partneringen ändras detaljlösningarna efter hand under projektets 
uppförande vilket förklarar varför alla detaljlösningar inte fanns 
upprättade då den tänkta konstruktionen påbörjades. 
 

Resultaten från Heat2 är avgörande när köldbryggornas storlek 
appliceras i VIP+. För vissa detaljlösningar i Heat2 kan inte 
köldbryggans storlek beräknas direkt utan ett värmeflöde beräknas. 
Detta värmeflöde beräknas dels för konstruktionen med köldbryggan 
och dels för en konstruktion där köldbryggan ersatts med ett material 
med väldigt stor isolerförmåga. För att sedan få ut köldbryggans storlek 
jämförs de olika värmeflödena genom konstruktionen.  
 
För att ta hänsyn till köldbryggorna i VIP+ beräknas det totala 
värmeflödet genom dessa. I VIP+ lägger man sedan till en yta med ett 
värmegenomgångsmotstånd som skall motsvara det värmeflöde som 
köldbryggorna utgör. Denna yta kan till exempel bestå av stål och 
aluminium. Denna yta appliceras på byggnadens norra fasad på grund 
av att soluppvärmningen av ytan annars hade blivit för stor. 
Köldbryggornas uppbyggnad och storlek visas i Appendix A. 

6.2 Energibalansberäkningar för Kv.Rügen 

6.2.1 Transmissionsberäkningar 
För att beräkna transmissionsförlusterna har en mall använts enligt 
Bilaga D i Isolerguiden. För Kv. Rügen har tre beräkningar genomförts. 
Alla tre beräkningar är utförda på hus B8 enligt Figur 15. 
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1. Beräkning där det inte tagits någon hänsyn till köldbryggorna 
och där innerytorna begränsas av synliga innerytor. (inre 
omslutningsarea) 

2. Beräkning där ytterväggarnas yttermått istället för innermått 
använts. (yttre omslutningsarea) 

3. Beräkning där köldbryggorna har medräknats utifrån synliga 
innerytor. (inre omslutningsarea) 

 
En principiell skiss över omslutningsareorna visas nedan i Figur 27. 
 

 

Figur 27. Omslutningsareor för beräkning av Fs. 

 
Beräkningen där yttermåtten använts har gjorts för att se hur stor 
skillnad detta gör mot de andra två beräkningarna. Anledningen till 
denna beräkning var att se om man genom att räkna på husets yttermått 
kunde få en enklare metod att beräkna de ökade energiförlusterna som 
köldbryggor ger. Att göra en noggrann beräkning av alla köldbryggor 
kan vara svår och tar mycket tid och det skulle underlätta för 
konstruktören om detta sätt skulle kunna användas. När den förenklade 
metoden användes för att räkna ut den totala transmissionsförlusten 
ökade förlusterna med 18 % men är inte jämförbara med den ökning 
på 30 % som erhölls då köldbryggornas storlek medräknades. En 
övergripande sammanställning av beräkningarna visas i Tabell 6. 
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Tabell 6. Beräkning av de totala transmissionsförlusterna. 

Beräkning Fs Fs.krav Σ (Ujust*A) 
[W/K] 

Σ (α2*Ψ*l) 
[W/K] 

Σ Qtot 

[W/K] 
Utan köldbryggor 0,222 0,222 60,27 0 60,27 
Förenklad metod 0,262 0,222 71,05 0 71,05 
Med köldbryggor 0,290 0,222 60,27 18,30 78,57 

 
Vid beräkning av Fs där husets yttermått använts har ytterväggarnas 
höjd räknats från plattans överkant upp till takfoten istället för att 
summera rumshöjderna i de olika våningsplanen och ytterväggarnas 
bredd har räknats från husets yttre hörn. Höjden har beräknats med 
hjälp av plushöjder enligt sektion för hus B7 och B8 i ritning A-40.3-
2001. Något som man bör tänka på om man använder sig av denna 
metod är att Fs är beroende av den omslutande arean. Använder man sig 
av yttermåtten blir självklart den omslutande arean större vilket leder till 
att både Fs och Fs,krav minskar. Det enda man är ute efter när man 
använder sig av yttermåtten på huset är de totala transmissions-
förlusterna (Σ Qtot). När man sedan beräknar Fs och Fs,krav använder man 
sig av omslutningsarean som räknats fram i originalfallet, det vill säga 
beräknad med innermåtten. Transmissionsberäkningarna visas i 
Appendix C . 
 

 

Figur 28. Skillnad i den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten mellan de olika 
fallen för Kv. Rügen. Fs,krav representeras av den tjocka linjen. 
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6.2.2 Energianvändning enligt VIP+ 
Slutgiltig konstruktion utan köldbryggor 
Beräkningarna i VIP+ gjordes först utan hänsyn till köldbryggorna och 
energianvändningen blev då 113 kWh per m2 och år. Resultaten visas i 
Tabell 7 tillsammans med den tänkta konstruktionen och den 
slutgiltiga konstruktionen.  
 
Tänkt konstruktion med köldbryggor 
Beräkningarna i VIP+ med hänsyn till köldbryggorna visade på en stor 
ökning av energianvändningen. Energibehovet steg med 28 kWh per 
m2 och år (25 %) när köldbryggornas storlek medräknades. Energi-
användningen blev 141 kWh per m2 och år, se Tabell 7. 
 
Slutgiltig konstruktion med köldbryggor 
Efter och under byggnadens uppförande kontrollerades alla 
köldbryggorna och simulerades både i Heat2 samt VIP+. Beräkningarna 
visar att energibehovet ökar till 142 kWh per m2 och år vilket är en 
ökning med 29 kWh per m2 och år (26 %) jämfört med beräkningarna 
utan köldbryggor. Energianvändningen visas i Tabell 7. 
 
Energiberäkningarnas resultat 
Den tänkta konstruktionen visar en bättre lösning ur energieffektiv 
synpunkt än den slutgiltiga konstruktionen även om köldbryggornas 
storlek är större än för den slutgiltiga konstruktionen. Detta beror på att 
vissa konstruktioner var tänkta att erhålla bättre isolerförmåga än den 
slutgiltiga konstruktionen. Den stora förändringen var ytterväggens 
långsida där konstruktionens U-värde ökade från 0,147 W/m2K till 
0,207 W/m2K. 

Tabell 7. Resultat från VIP+ simuleringarna med en innetemperatur på 20°C 

Simuleringar Slutgiltig 
konstr. utan 
köldbryggor 

Tänkt konstr. 
med 
köldbryggor 

Slutgiltig 
konstr. med 
köldbryggor 

Energi-
användning  

113 kWh/m2år 141 kWh/m2år 142 kWh/m2år 

Ökning ---------------- 28 kWh/m2år 29 kWh/m2år 
Procent-
avvikelse 

---------------- 25 % 26 % 

 
Beräkningarna innefattar endast energianvändningen för uppvärmning 
av byggnaden och uppvärmning av tappvarmvatten. Förbrukning av 
hushållsel är inte medräknat utan tillkommer. Processenergi och 
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personenergi är medräknat och bidrar till en minskning av 
energianvändningen då denna kan tillgodoräknas som ”gratisenergi”. 
En känslighetsanalys har gjorts för att urskilja vilka parametrar i 
energibehovsberäkningen som har störst inverkan på det totala 
energibehovet och denna kan ses i kapitel 6.2.3. 

6.2.3 Känslighetsanalys för Kv. Rügen 
Känslighetsanalysen är genomförd för att kontrollera hur resultaten 
påverkas när indataparametrarna för processenergin, personvärmen, 
behovet för varmvatten eller inomhustemperaturen ändras. 
Känslighetsanalysen är uppdelad i två delar där först indataparametrarna 
processenergi, personenergi och behov av varmvatten studeras i sju olika 
fall. Innetemperaturen för dessa sju olika simuleringsfallen är satt till 
20°C. De olika simuleringsfallen redovisas nedan i Tabell 8 och 
resultatet av dessa simuleringar visas i Tabell 9 nedan. Vidare har en 
känslighetsanalys för inomhustemperaturen genomförts och i denna 
analys har indataparametrarna processenergi, personenergi och behov av 
varmvatten hållits konstanta enligt simuleringsfall 1 i Tabell 8. Resultat 
av denna känslighetsanalys visas i Tabell 10. 

Tabell 8. Olika simuleringsfall på processenergi, personenergi och behov för 
varmvatten. 

Simuleringar Process-
energi  
[W/m2] 

Person-
energi 
[W/m2] 

Behov för 
varmvatten 
[W/m2] 

1 4,9 1,0 3,4 
2 4,9 1,0 0 
3 4,9 0 0 
4 0 1,0 3,4 
5 0 0 3,4 
6 0 0 0 
7 3,0 1,0 3,4 
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Tabell 9. Resultat med olika simuleringsfall i VIP+. 

Simuleringar i 
VIP+ 

Slutgiltig konstr. 
med köldbryggor 

Procentuell 
förändring 

1 142  kWh/m2,år 0 % 
2 113  kWh/m2,år - 26 % 
3 118  kWh/m2,år - 20 % 
4 172  kWh/m2,år + 21 % 
5 179  kWh/m2,år + 26 % 

6 149  kWh/m2,år + 5 % 

7 154  kWh/m2,år + 8 % 
 
Generellt sätt kan man säga att processenergin och personenergin kan 
ses som ett extra energitillskott och att behovet för varmvatten kan ses 
som en energiförlust. Detta syns tydligt i fall 2 och 3 där behovet för 
varmvatten är satt till noll vilket ger ett mycket lägre energibehov. 
Vidare är bostadens energibehov mycket beroende av hur dessa 
redovisade parametrar ovan tas hänsyn till i energiberäkningarna. 
 
För att studera vilken effekt innetemperaturen har på resultaten har 
även en känslighetsanalys på inomhustemperaturen genomförts. 
Normalt är en inomhustemperatur på 20°C lågt räknat då 
inomhustemperaturen i de flesta hushåll är högre. För att få ett värde på 
energianvändningen som ligger lite närmare verkligheten har 
simuleringar med en inomhustemperatur på 22°C genomförts.  

Tabell 10. Resultat från VIP+ simuleringarna med en innetemperatur på 22°C. 

Simuleringar Slutgiltig 
konstr. utan 
köldbryggor 

Tänkt konstr. 
med 
köldbryggor 

Slutgiltig 
konstr. med 
köldbryggor 

Energi-
användning 

131 kWh/m2år 165 kWh/m2år 166 kWh/m2år 

Ökning ---------------- 34 kWh/m2år 35 kWh/m2år 
Procent-
avvikelse 

---------------- 26,0 % 26,7 % 

 
Om man ökar inomhustemperaturen till 22°C blir resultaten enligt 
Tabell 10 ovan. Resultatet visar att köldbryggorna ökar energibehovet, 
när innetemperaturen är 22°C, med 35 kWh per m2 och år. Vid en 
jämförelse mellan beräkningarna vid de olika inomhustemperaturerna 
syns tydligt att köldbryggornas inverkan på energibehovet inte ändras 
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nämnvärt, från 29 till 35 kWh per m2 och år. Däremot ökar det totala 
energibehovet ordentligt, från 142 till 166 kWh per m2 och år. Detta 
visar på att en ökning av inomhustemperaturen med 2 grader i detta fall 
ger en ökning av energibehovet med 17 %. 
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Figur 29. Övergripande diagram på energianvändningen då 
innetemperaturerna ändras. 

6.3 Resultat från Heat2-simuleringar för 
Kv. Sutaren 

Detta projekt har inte följts under uppförandet vilket har resulterat i att 
hänsyn till förbilligande åtgärder inte har kunnat göras. Simuleringarna 
har gjorts med utgångspunkt från de konstruktionsritningar som 
erhållits från arkitekten, konstruktören och leverantören av den 
prefabricerade stommen. Vissa köldbryggor har inte simulerats på 
grund av avsaknad av detaljritningar. Detta har medfört att alla 
köldbryggor således inte har applicerats i VIP+. Nordblockets och 
tegelytterväggens temperaturfördelning visas i Figur 30 och Figur 31 
nedan. 
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Figur 30. Temperaturfördelning på tegelyttervägg 

 
 
 

 

Figur 31. Temperaturfördelning på nordblocket. 
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Resultatet av köldbryggesimuleringarna i Heat2 visas i Tabell 11 nedan. 
Även inne- och utetemperaturerna på detaljerna visas i tabellen för att 
visa vilka yttemperaturer som kan förväntas vid köldbryggorna. 

Tabell 11. Köldbryggornas storlek. Temperatur inne och ute är 20°C 
respektive 0°C. 

Detalj 
 

Ψ (W/mK) Temp. 
Insida. 
(°C) 

Temp. 
Utsida. 
(°C)  

A (Burspråk) 0,95 14,5 3,8 
B (Anslutning nordblocket och 
    bjälklag) 

0,63 15,2 1,0 

C (Balkonganslutning vid 
     Nordblocket) 

0,65 14,6 1,1 

D (Fönsteranslutning) 0,038 19,4 0,3 
E (Anslutning hörn av nordblocket) 0,05 19,3 0,15 
F (Anslutning av balkong på övre 
    plan) 

0,38 16,7 5,0 

G (Anslutning av balkong vid 
     tegelvägg) 

0,52 17,4 2,8 

Nordblocket ---------- 19,4 0,2 
Tegelyttervägg ---------- 19,5 0,2 

 
Burspråkets konstruktion har resulterat i en väsentlig köldbrygga, 
0,95 W/mK, och temperaturfördelningen visas i Figur 32. Man kan 
tydligt urskilja hur det utkragande partiet och ytterväggen, som ligger 
upplagt på bjälklaget, får en stor temperaturskillnad och därmed en stor 
köldbrygga. Även balkonginfästningarna visar en låg innertemperatur 
vid bjälklaget och detta utgör en stor köldbrygga. Se Figur 33. 
Anslutningarna mellan betongbjälklaget och nordblocket har en stor 
köldbrygga, 0,63 W/mK. Detta utgör en stor del av den totala storleken 
på köldbryggorna för byggnaden då längden är stor. 
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Figur 32. Temperaturfördelning vid burspråket 

 
 
 

 

Figur 33. Temperaturfördelning vid balkonginfästning 
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6.4 Energibalansberäkningar för 
Kv. Sutaren 

Då beräkningarna i VIP+ gjordes ingick inte butikslokalerna. Dessa har 
uteslutits på grund av att syftet har varit att bara titta på bostadsdelen. 
Resultatet av detta blir att energibehovet minskar då golvet mot 
lokalerna blir uppvärmt vilket gör att förluster mot marken utesluts.  

6.4.1 Transmissionsberäkningar 
För att beräkna transmissionsförlusterna har en mall använts enligt 
Bilaga D i Isolerguiden. Beräkningarna har endast gjorts enligt BBR:s 
krav med de ytor som vetter mot inneluften. Se Appendix C. En 
övergripande sammanställning av beräkningarna visas i Tabell 12 och 
nedan i Figur 34 kan man se hur stor inverkan köldbryggorna har på 
den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten Fs. 

Tabell 12. Beräkning av de totala transmissionsförlusterna. 

Beräkning Fs Fs.krav Σ (Ujust*A) 
[W/K] 

Σ (α2*Ψ*l) 
[W/K] 

Σ Qtot 

[W/K] 
Utan köldbryggor 0,212 0,260 286,24 0 286,34 
Med köldbryggor 0,287 0,260 286,34 101,70 388,04 

 
 

 

Figur 34. Skillnad i den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten för Kv. Sutaren. 
Fs,krav representeras av den tjocka linjen. 
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6.4.2 Energianvändningen enligt VIP+ 
Beräkningar utan köldbryggor 
Beräkningarna i VIP+ gjordes först utan hänsyn till köldbryggorna och 
energianvändningen blev 48 kWh per m2 och år. Resultaten från 
simuleringarna visas i Tabell 13. 
 
Beräkningar med köldbryggor 
Beräkningarna i VIP+ visar att när köldbryggorna medräknas ökar 
energianvändningen med 42 % till 68 kWh per m2 och år. Alla 
köldbryggor är inte simulerade på grund av bristande detaljlösningar 
och energibehovet hade med största sannolikhet ökat ytterligare om 
dessa hade varit med i simuleringen. 
 
Energiberäkningarnas resultat 
Även Kv. Sutarens resultat visar en markant ökning av energi-
användningen då köldbryggornas inverkan medräknas. När energi-
beräkningarna gjordes i VIP+ ökade energibehovet med 20 kWh per m2 

och år när köldbryggorna medräknades. Simuleringarna sammanfattas i 
Tabell 13 nedan. 

Tabell 13. Energianvändningen med och utan köldbryggor vid 20°C. 

Simuleringar Konstr. utan 
köldbryggor 

Konstr. med 
köldbryggor 

Energianvändning 48 kWh/m2år 68 kWh/m2år 
Ökning ---------------- 20 kWh/m2år 
Procentavvikelse ---------------- 42 % 

 
Precis som för Kv. Rügen så innefattar beräkningarna även här endast 
energianvändningen för uppvärmning av byggnaden och för upp-
värmning av tappvarmvatten. Förbrukning av hushållsel är inte 
medräknat utan tillkommer. Processenergi och personenergi är 
medräknat och bidrar till en minskning av energianvändningen då 
denna kan tillgodoräknas som ”gratisenergi”. En känslighetsanalys har 
gjorts även för Kv. Sutaren för att urskilja vilka parametrar i energi-
behovsberäkningen som har störst inverkan på det totala energibehovet. 
Känslighetsanalysen kan ses nedan i kapitel 6.4.3. 

6.4.3 Känslighetsanalys för Kv. Sutaren 
Samma känslighetsanalyser som för Kv. Rügen har även genomförts för 
Kv. Sutaren. Detta har gjorts för att se om man kan urskilja några stora 
förändringar i energianvändningen när parametrar som processenergi, 
personvärme, behovet för varmvatten och inomhustemperatur ändras. 
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Simuleringsfallen 1-7 är samma som ovan enligt Tabell 8. Även här har 
inverkan av köldbryggor tagits med. Resultaten från simuleringarna 1-7 
visas nedan i Tabell 14. För känslighetsanalysen av inomhus-
temperaturen gäller samma förutsättningar som för Kv. Rügen. 
Indataparametrarna processenergi, personenergi och behov av 
varmvatten har hållits konstanta enligt simuleringsfall 1 i Tabell 8 och 
inomhustemperaturen har satts till 22°C. 

Tabell 14. Resultat med olika simuleringsfall i VIP+. 

Simuleringar i 
VIP+ 

Med köldbryggor Procentuell förändring 

1 68   kWh/m2,år  0 % 
2 39   kWh/m2,år - 74 % 
3 45   kWh/m2,år - 51 % 
4 96   kWh/m2,år + 41 % 
5 104 kWh/m2,år + 53 % 

6 75   kWh/m2,år + 10 % 

7 78   kWh/m2,år + 15 % 

 
Som nämnts tidigare kan man säga att processenergin och 
personenergin kan ses som ett extra energitillskott och att behovet för 
varmvatten kan ses som en energiförlust. Både för känslighetsanalysen 
av Kv. Rügen och Kv. Sutaren syns detta väldigt tydligt i fall 2 och 3 
där behovet för varmvatten är satt till noll vilket ger ett mycket lägre 
energibehov. Det syns extra tydligt för Kv. Sutaren då energibehovet 
från början är relativt lågt och en förändring av energibehovet märks 
extra tydligt. Vidare visar resultaten på att när energibehovet för en 
byggnad är låg så är resultatet känsligare för en förändring av 
indataparametrarna än för en byggnad med ett stort energibehov. 
 
För att studera vilken effekt innetemperaturen har på resultaten har 
även en känslighetsanalys på inomhustemperaturen genomförts. 
Resultaten redovisas nedan i Tabell 15. 
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Tabell 15. Energianvändningen med och utan köldbryggor vid 22°C. 

Simuleringar Konstr. utan 
köldbryggor 

Konstr. med 
köldbryggor 

Energianvändning 55 kWh/m2år 78 kWh/m2år 
Ökning ---------------- 23 kWh/m2år 
Procentavvikelse ---------------- 42 % 

 
När man ändrar inomhustemperaturen från 20°C till ett mera rimligt 
värde på 22°C ökar energibehovet från 68 till 78 kWh per m2 och år. 
Vid en jämförelse mellan beräkningarna vid de olika inomhus-
temperaturerna syns tydligt att köldbryggornas inverkan på energi-
behovet inte ändras nämnvärt, från 20 till 23 kWh per m2 och år. 
Däremot ökar det totala energibehovet med 10 kWh per m2 och år. 
Detta visar på att en ökning av inomhustemperaturen med 2 grader i 
detta fall ger en ökning av energibehovet med 15 %. 
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Figur 35. Övergripande diagram på energianvändningen då    
inomhustemperaturen ändras. 
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6.5 Resultat från termografering av 
Kv. Sutaren 

Termografering genomfördes på Kv. Sutaren tidigt på morgonen 
2005-10-06. Temperaturskillnaderna var inte så stora som önskat men 
man kunde ändå urskilja var i konstruktionen som det fanns stora 
skillnader i temperaturen. Temperaturen ute var 11,3 °C medan 
innetemperaturerna varierade mellan 23 – 26°C. Anledningen till att 
termograferingen gjordes vid denna tidpunkt var att inflyttning var i 
antågande. Antagandet att burspråket hade problem med stora 
köldbryggor ses i Figur 36 och Figur 37 där man tydligt kan urskilja 
varma partier från utsidan. Även anslutningarna mellan bjälklaget och 
nordblocket visar på stora förluster.  
 

Det gjordes även en termografering 2005-11-29 då utetemperaturen var 
avsevärt lägre. Denna termograferingen visar att de redan studerade 
kalla partierna har en större temperaturavvikelse än när det var 11,3°C 
ute. 
 
 

 

Figur 36. Termografering av fasad. 
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Figur 37. Termografering av burspråk. 

6.6 Felkällor 

6.6.1 Kv. Rügen 
Uppskattning av stålreglarnas värmeledningsförmåga har genomförts 
med utgångspunkt ifrån Knauf Danogips produktkatalog. Ett 
ekvivalent λ-värde för stålregeln har beräknats med hänsyn till de slitsar 
som finns på stålregelns liv. Dock har ingen hänsyn tagits till att 
slitsarna endast finns på stålregelns liv och inte på stålregelns flänsar, 
utan det ekvivalenta λ-värdet som räknats fram har använts för hela 
stålregeln. Simuleringar har dock gjorts då stålreglarnas flänsar erhöll ett 
korrekt λ-värde med resultat att skillnaden på köldbryggan, som 
stålregeln utgör, mellan de två fallen blev mindre än 0.001 W/mK. På 
grund av detta har stålregelns ekvivalenta λ-värde använts för hela 
stålregeln inklusive stålregelns flänsar. 

6.6.2 Kv. Sutaren 
På grund av knapphändiga detaljritningar på Kv. Sutaren har vissa 
detaljer i Heat2 gjorts från montageritningar upprättade av leverantören 
av stommen, Finja Betong AB. På vissa detaljritningar har ingående 
mått saknats och därför har dessa detaljer ej kunnat simuleras. Således 
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kan energianvändningen antas öka om dessa köldbryggor hade 
applicerats i VIP+. 
Energibehovsberäkningarna har gjorts endast för bostadsdelen av 
byggnaden och inte för butikslokalerna i det nedre planet. 
Simuleringarna är gjorda så att bjälklaget mellan plan 1 och plan 2 
vetter mot varm inneluft. Omslutningsarean i förhållande till golvarean 
blir därför väldigt liten för bostadsdelen. Om byggnaden inte hade haft 
butikslokaler på nedre plan, utan bostadsdelen hade stått direkt på 
marken, hade energibehovet ökat. 
 
De flödesexponenter som använts i VIP+ kan vara missvisande då 
luftläckaget normalt är mindre för prefabricerade konstruktioner. Det 
kan dock sägas att anslutningar runt dessa element ofta är mer otäta än 
platsbyggda konstruktionsdelar. 
 
Vissa indataparametrar i VIP+ har varit svåra att erhålla, som till 
exempel värmepumpens parametrar, vilket gjort att antaganden om 
dessa gjorts. 
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7 Slutsatser 

I praktiken är energibehovet nästan alltid större än det beräknade. Detta 
beror bland annat på att inga köldbryggor finns medräknade när det, 
enligt BBR, uppsatta kravet för den ytrelaterade värmegenomgångs-
koefficienten beräknas. En annan anledning kan vara att brukarna i 
byggnaden inte tillför lika mycket extraenergi som antagits för 
beräkningarna, vilket leder till ett ökat energibehov. Det kan även vara 
att det uteklimat som används vid energisimuleringarna inte 
överensstämmer med de verkliga temperaturer som råder på orten. 
Ytterligare en anledning till att energibehovet ökar är att brukarna i 
bostaden ofta önskar en högre inomhustemperatur än den som använts 
då energiberäkningarna genomförts. Vår studie visar att om 
köldbryggorna inte medräknas kan det potentiellt utgöra en mycket 
viktig faktor.  
 
Resultatet visar att energibehovet ökar upp till 26 % när hänsyn tas till 
köldbryggor för Kv. Rügen. För Kv. Sutaren ökar energibehovet med 
42 % när hänsyn tas till köldbryggorna. Om man däremot jämför 
antalet kWh/m2år medför köldbryggorna en ökning med 29 kWh/m2år 
för Kv. Rügen och 20 kWh/m2år för Kv. Sutaren.  
 
Energibehovet är betydligt lägre för Kv. Sutaren (68 kWh/m2,år) än för 
Kv. Rügen (142 kWh/m2,år) vilket kan bero på att en frånlufts-
värmepump (FVP) finns installerat. Det kan även bero på att golvarean 
i förhållande till den omslutande arean är större för Kv. Sutaren, vilket 
jämnar ut köldbryggornas storlek över hela byggnaden, och att 
bjälklaget mellan plan 1 och plan 2 ej medräknades utan beräknades 
som om det gränsade mot en innetemperatur. Det kan ändå tyckas vara 
en stor skillnad byggnaderna emellan. Även den genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficienten är lägre för Kv. Sutaren vilket gör att 
energibehovet blir mindre. 
 
Den största köldbryggan för Kv. Rügen är grundsulan vid byggnadens 
kortsida. Detta beror på avsaknaden av isolering under grundsulan. 
Grundsulans syfte är att ta upp vertikala laster från byggnaden då hela 
kortsidans laster från betongstommen förs ner här. Avsaknaden av 
isolering beror på att ingen cellplastleverantör kan garantera den 
livslängd som garanteras för resterande konstruktioner i stommen. 
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Betongstommen har livslängdsklass 1, vilket betyder 50 år, medan 
garantitiden för cellplast är 2 år. Det finns inga praktiska tester på hur 
cellplasten reagerar om den får ligga under stort tryck under lång tid 
vilket resulterat i att isoleringen av försiktighetsskäl uteslutits under 
grundsulan.  
 
Kv. Sutaren har erhållit stora köldbryggor vid anslutningar mellan 
bjälklag och den prefabricerade ytterväggskonstruktionen Nordblocket. 
Anledningen till detta beror på att Nordblocket står direkt på 
bjälklagets betong utan någon mellanliggande isolering. Nordblockets 
kanter utgörs av betong vilket gör att bjälklagets kanter blir kalla då 
betongen blir genomgående mellan ute och inne. En annan stor 
köldbrygga utgörs av burspråket där mellanliggande isolering saknas på 
anslutningarna mellan inne och ute. 
 

Vår studie visar på att energianvändningen ökar mellan 26 - 42 % när 
köldbryggorna räknas med. Det är därför av största vikt att det blir ett 
krav i BBR att köldbryggornas inverkan på energianvändningen skall 
medräknas för att inte den beräknade energianvändningen skall över-
skridas i praktiken. 

 

Konstruktionslösningarna förändrades kontinuerligt under bygg-
processens gång i och med att man använde sig av partnering med dess 
förbilligande åtgärder. Den största förändringen som gjordes var på 
ytterväggens långsida där förändringarna gjorde att väggens U-värde 
ökade från 0,147 W/m2K till 0,207 W/m2K. Förändringen medförde 
dock att köldbryggornas storlek blev något mindre. Energibehovet för 
den tänkta konstruktionen, med köldbryggorna medräknade, är 
141 kWh/m2år vilket kan jämföras med den slutgiltiga konstruktionen 
som har ett energibehov på 142 kWh/m2år när köldbryggorna 
medräknas. Skillnaden mellan de två konstruktionerna är endast 
1 kWh/m2år vilket visar att i detta projekt har partnering inte någon 
större effekt på energibehovet. 
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8 Diskussion 

När man idag projekterar nya byggnader finns det inget krav i BBR att 
räkna med köldbryggor. Utredningar som gjorts visar att i 84 % av alla 
energibalansräkningar överskrids behovet av köpt energi när den 
verkliga energianvändningen kontrolleras. I de fall som den verkliga 
energianvändningen kontrollerats har den ofta legat högt över den 
beräknande, ofta upp mot 50 % högre49. Våra studier visar att en viktig 
anledning till detta kan vara att inga köldbryggor finns med i 
beräkningarna av den genomsnittliga ytrelaterade värmeförlust-
koefficienten, Fs. Att beräkna den genomsnittliga ytrelaterade värme-
förlustkoefficienten inklusive köldbryggor kommer antagligen att bli ett 
krav, inom en snar framtid, vilket gör att större fokus kommer att läggas 
på att finna bättre konstruktionslösningar. När man idag beräknar den 
genomsnittliga ytrelaterade värmeförlustkoefficienten finns det 
möjlighet att inkludera köldbryggor, och detta rekommenderas, men 
det medför att kravet från BBR blir svårt att uppfylla. Bättre lösningar 
måste särskilt göras för vägghörn, grundsulor och anslutningar av 
prefabricerade element. Det finns idag inga lättillgängliga hjälpmedel 
för att beräkna köldbryggor beroende på att det finns väldigt många 
olika typer av konstruktionslösningar. Därmed erfordras större kunskap 
hos konstruktörerna att själva kunna utföra denna typ av beräkningar. 
Idag är konstruktörerna ofta hänvisade till redan utförda två-
dimensionella beräkningar för några få typexempel av köldbryggor vilka 
inte alltid stämmer överens med köldbryggorna för det aktuella 
projektet. En annan anledning till att den verkliga energianvändningen 
överskrider den beräknade kan vara att man vid beräkningarna 
använder sig av en för låg inomhustemperatur. När man idag beräknar 
energibehovet antas oftast en inomhustemperatur på 20°C. Detta kan 
vara något lågt räknat då många har några grader varmare i sina 
bostäder. Våra känslighetsanalyser visar på att en ökning av inomhus-
temperaturen på 1°C ökar energibehovet med ungefär 8 %. 
 
Om det blir en skärpning av byggreglerna kan man dock förvänta sig att 
tillverkarna av prefabricerade element även redovisar framräknade 
köldbryggor för typiska konstruktionslösningar på samma sätt som de 

                                                      
49 Lindell Å. (2005), Hantering av variationer i energiberäkningar för bostadshus. 
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idag redovisar detaljritningar. Detta skulle göra att det blir lättare för 
den som beräknar kravet att göra en trovärdig bedömning av 
köldbryggornas storlek. Detta skulle också kunna leda till att bättre 
konstruktions- och detaljlösningar erhålls. 
 
Det borde ligga i fastighetsförvaltarens intresse att minska behovet av 
köpt energi för uppvärmning då denna kommer att betala för driften av 
byggnaden. Problemen med detta är att många byggentreprenörer 
bygger själva, och satsar på ett snabbt uppförande med låg kostnad, som 
de sedan säljer vidare till fastighetsbolag. Detta gör att det blir svårt att 
sänka energianvändningen för fastighetsförvaltaren när man inte själv 
har projekterat för den fortsatta driften.  
 
Det finns dock alternativ till att fastighetsförvaltaren betalar för 
uppvärmningen. Installationer som individuellt per lägenhet mäter 
behovet för uppvärmning kan göras på samma sätt som för elmätare. 
Detta kräver dock en dyrare initiell kostnad men betalar sig på lång sikt 
då fastighetsförvaltaren inte står för uppvärmningen av varje enskild 
bostad utan bara för gemensamma utrymmen. 
 
Individuell mätning kan dock medföra vissa problem. För att brukarna 
i bostäderna inte skall drabbas av att den angränsade grannen har en 
lägre inomhustemperatur, och kanske inte är i bostaden i samma 
utsträckning, måste lägenhetsskiljande väggar, golv och tak isoleras. 
Detta gäller främst i bostäder som är uppbyggda av betong.  
 
Om beställaren inte vill ha individuell mätning, för behovet på 
uppvärmning, krävs det att han i ett tidigt skede klargör för 
entreprenören vilka kostnader för uppvärmning som accepteras. Detta 
kommer att resultera i en bättre projekterad byggnad då alla aspekter på 
energi beaktas. 
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Appendix 

Appendix A - Köldbryggesimuleringar i 
Heat2, Kv. Rügen 
De köldbryggor som redovisas här har simulerats i Heat2 och sedan 
applicerats i VIP+. Simuleringarna som redovisas nedan är den 
slutgiltiga konstruktionslösningen för respektive byggnadsdel. Alla mått 
är i millimeter. 
 
 
 
 

 

Detalj A. Horisontellt tvärsnitt av ytterväggsanslutning.                 
Ψ = 0.133 W/mK 
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Detalj B. Horisontellt tvärsnitt av innerväggsanslutning.  

Ψ = 0.099 W/mK 
 
 

 

 
Detalj C. Horisontellt tvärsnitt av fönster.  

Ψ = 0.023 W/mK 
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Detalj D. Stålpelare vid yttervägg.  
Ψ = 0.022 W/mK 

 
 
 
 
 

 

Detalj E. Horisontell anslutning vid burspråk.  
Ψ = 0.044 W/mK 
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Detalj F. Vertikalt tvärsnitt av platta på mark, långsida.  
Ψ = 0.169 W/mK 

 
 
 
 
 

 
Detalj G. Vertikalt tvärsnitt av grundsula vid kortsida.  

Ψ = 0.380 W/mK 
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Detalj H. Vertikalt tvärsnitt av mellanbjälklagsanslutning. 

Ψ = 0.111 W/mK 
 
 
 
 
 
 

 
Detalj I. Vertikalt tvärsnitt av bjälklag vid tak. 

Ψ = 0.159 W/mK 
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Appendix B - Köldbryggesimuleringar i 
Heat2, Kv. Sutaren 
De köldbryggor som redovisas här har simulerats i Heat2 och sedan 
applicerats i VIP+. Alla mått är i millimeter. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detalj A. Vertikalt tvärsnitt av burspråk. 

Ψ = 0.950 W/mK 
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Detalj B. Vertikalt tvärsnitt av bjälklag mot yttervägg och vid 
burspråk. 
Ψ = 0.627 W/mK 
 
 
 
 
 

 
 
Detalj C. Vertikalt tvärsnitt av balkonginfästning.  

Ψ = 0.650 W/mK 
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Detalj D. Fönsteranslutning.                                                         
Ψ = 0.038 W/mK  

 
 
 

 
 
Detalj E. Anslutning hörn mellan nordblocket.  

Ψ = 0.05 W/mK 
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Detalj F. Vertikalt tvärsnitt av balkonginfästning på övre plan, 

Nordblocket 
Ψ = 0.420 W/mK 

 

 
 
 

 
 
Detalj G. Vertikalt tvärsnitt av balkonginfästning på övre plan, 

tegelvägg 
Ψ = 0.520 W/mK 
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Appendix C - Transmissionsberäkningar 
 
Transmissionsförluster för Kv. Rügen utan köldbryggor. 
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Transmissionsförluster för Kv. Rügen utan köldbryggor. 
Beräknat med yttre omslutningsarea. 
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Transmissionsberäkningar för Kv. Rügen med 
köldbryggor. 
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Transmissionsberäkningar för Kv. Sutaren utan 
köldbryggor. 
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Transmissionsberäkningar för Kv. Sutaren med 
köldbryggor. 
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Appendix D - Ritningsförteckning 
 
Kv. Rügen 
Ritningar från White Arkitekter: 
Ritningsnummer: A–40.1–2111 

A–40.1–2211 
A–40.1–2311 
A–40.3–2001 
A–42.6–0101 
A–42.6–0102 

 
Ritningar från AnB Byggkonsulter: 
Ritningsnummer: K–32.1–101 

K–32.4–001 
 
 

 
 
Kv. Sutaren 
Ritningar från Finja Betong AB: 
Ritningsnummer: 11–14 

36–39 
101–107 
K20–30 
K37 
W101–109 

 
Ritningar från Arkitektgruppen: 
Ritningsnummer: A03–62–10 

A03–62–20 
 
Ritningar från AnB Byggkonsulter: 
Ritningsnummer: K32:01:01 

K32:44:01 
K33:01:01 
K33:04:01–05 
K33:41:01 
K33:72:01–03 


