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Sammanfattning 

I Sverige är det sektorn för bostäder och service som står för en tredjedel av den totala 
energianvändningen. Där uppvärmningen står för 60 % av den tredjedelen. Europeiska 
unionen har som mål att minska energianvändningen genom energieffektivare lösningar. För 
att nå detta mål har det i Sverige satts upp ett krav på att nybyggnationer från och med år 
2020 ska byggas utifrån principen nära-nollenergihus, där kravet inte färdigställts ännu men 
ska grundas på tekniken i energieffektiva byggnader som finns idag. 

 

I modern design har allt mer glas använts i tak och fasader av byggnader med syftet att släppa 
in mer dagsljus, vilket i många fall leder till sämre termisk komfort och ökat kyl- och/eller 
värmebehov. Syftet med denna studie var att undersöka hur mycket glasandelen i fasadens 
uppbyggnad storleksmässigt påverkade energibehovet i ett flerbostadshus, med målet att ta 
fram värmebehovet i kWh/m2 och år samt primärenergitalet i kWh/m2 och år. En dynamisk 
simuleringsmodell byggdes över två olika typer av lägenheter i ett flerbostadshus placerad i 
Karlstad. En centrerad lägenhet i byggnaden samt en hörnlägenhet högst upp i byggnaden, 
där hänsyn togs till energiflöden som personvärme, hushållsel, ventilation, transmission via 
väggar, tak och fönster, vädring samt solinstrålning beroende på lägenhetens 
väderstrecksplacering. Olika fall applicerades på lägenheten för framräkning av resultat, med 
avseende på olika ventilationstyper, fönsterarea, tilläggsisolering, solavskärmning med mera.    

  

Undersökningen visar främst på att fönsterareans storlek har störst inverkan om lägenheten 
har sin placering mot söder där behovet av vädring och kyla blir betydligt större och därmed 
påverkar bostadens energiprestanda uttryckt som primärenergital. En begränsad fönsterarea 
skulle dock inte vara enda kravet för att uppnå framtida krav på energiprestanda, utan även 
andra effektiviseringsfaktorer inverkar stort så som behovsstyrd ventilation med 
värmeåtervinning vilket gäller för om lägenheten placeras i både nordlig och sydlig riktning.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

In Sweden the sector of housing and service stands för one third of the total energy 
consumption. Where the heating stands for 60 % of that third. The European union has set 
a goal on lowering the energy consumption with more energy efficient solutions. To reach 
this goal Sweden has set a requirement from the start of year 2020 that every new built 
building should be built by the principles of a near-zeroeneryhouse, where the requirements 
has not been fully set yet, but will be based on the energy efficient buildings of today.  

 

In modern design the use of glass in roofs and facades of buildings has increased to let the 
daylight in, which leads to worse thermal comfort and increased cooling and/or heating 
demand. The intention with this study was to examine how much the glass part of the facade 
effects the heating requirements of an apartment building, with the goal to calculate the 
heating demand in kWh/m2 and year and the primary energy number in kWh/m2 and year. 
A dynamic simulation model was built of two different types of apartments of a building 
placed in Karlstad. One centered in the building and one on the top-corner of the building, 
where the energy flows was of heat from the ones living in the apartment, household 
electricity, ventilation, transmission through walls, roof and windows, airing and insolation 
depending on the apartments placement. Different cases were applied on the apartment to 
calculate the results with different types of ventilation, window areas and extra isolation and 
so on.  

 

The investigation mainly shows that the size of the window area has the biggest impact on 
the apartment if facing south where the need of airing and cooling gets considerably higher 
and therefor gives an effect on the residence primary energy number. A limited window area 
would not be enough to meet future requirements on rational use of energy, but also other 
efficiency factors has a big impact such as demand controlled ventilation with heat recovery 
which applices on the apartment facing either north or south.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

Detta examensarbete har redovisats muntligt för en i ämnet insatt publik. Arbetet har därefter 
diskuterats vid ett särskilt seminarium. Författaren av detta arbete har vid seminariet deltagit 
aktivt som opponent till ett annat examensarbete. Arbetet har genomförts under våren 2019 
som en del av den avslutande kursen för högskoleingenjörsprogrammet inom energi och 
miljöteknik vid Karlstad universitet, med en omfattning av 22,5 hp.    

    

Jag vill tacka MONDO arkitekter för visat intresse, där ett extra tack riktas till Emma 
Axelsson som agerat kontaktperson och förmedlare, vilket har varit väl uppskattat för att 
göra arbetet anpassat mot dagens byggnadsprojekt.   

 

Jag vill också tacka den person som vid Karlstad universitet haft rollen som handledare under 
projektets gång, Jens Beiron. Dels för sin bidragande kunskap och erfarenhet inom ämnet, 
men även för det engagemang som funnits från initieringsprocessen till färdigställt arbete.         
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1. Inledning 

Byggnader har som standardiserat värde en livslängd på cirka 50 år och kan designas med 
avseende på den arkitektoniska aspekten, det vill säga för utseendets skull, som en del av ett 
produktionsled utan större hänsyn till platsens specifika miljö eller med hänsyn till den 
specifika platsens egenskaper i beaktande (Erlandsson & Holm 2015). Under 1970-talet blev 
oljekrisen en öppning mot miljömässigt bättre design av byggnader och nästkommande 
årtionde kom också klimatförändringarna på tal, varpå ozonlagrets förtunning, ökningen av 
växthusgaser och global uppvärmning blev ett faktum (Roaf m.fl. 2004). I Sverige är det 
sektorn för bostäder och service som tar upp cirka en tredjedel av den totala 
energianvändningen, där uppvärmningen står för cirka 60 % av den tredjedelen 
(Energimyndigheten 2017). Europeiska unionens (EU) klimatmål är att minska 
energiförbrukningen med 20 % till år 2020 jämfört med år 1990 genom bättre 
energieffektivisering samt 27 % i energibesparingar till år 2030 och 30 % till år 2050 
(Europeiska kommission 2014). Kyotopyramiden är en allmänt accepterad strategi inom 
byggsektorn och är en tolkning av Kyotoprotokollet, redskapet bygger på en stegmässig 
pyramid mot minskad energianvändning i byggnader, där första steget är att minimera 
värmebehovet som sedan följs av att minimera elbehovet, utnyttja solenergi, visa och reglera 
samt välja energikälla (Blomsterberg 2008). 
 
Fönstrets syfte är att skydda inomhusmiljön från väder och vind, släppa in dagsljus samt ge 
sikt ut (Pilkington 2017). I modern design har allt mer glas i fasader och tak använts, vilket i 
många fall leder till sämre termisk komfort och att behovet av värme och/eller kyla ökar 
(Roaf m.fl. 2004). I dagsläget blir städer allt mer tätbebyggda och boendeytan och byggnadens 
energiprestanda optimeras. Detta går i många fall ut över det dagsljusinsläpp som vill uppnås 
för ett behagligt inneklimat som förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Byggnadens 
energiprestanda och dagsljusinsläpp hamnar då många gånger i konflikt med varandra 
(Rogers & Tillberg 2015). Under 1930- och 1940-talet var byggnader försedda med 
någorlunda stora fönster för att sedan minskas ner under 1950- och 1960-talet. Under 1970-
talet påverkade oljekrisen bestämmelserna kring hur stora fönsterytor som fick användas i 
byggnader och under 1980-talet infördes i Statens planverk ett direktiv på begränsning av 
fönsterareor på nybyggen. Direktivet innebar då att ”högst 15 % av våningsplanens yttre area 
från yttervägg med tillägg av högst 3 % av deras inre area” fick vara försett med fönster. Om 
större fönsterareor skulle appliceras var detta tvunget att kompenseras med bättre isolerade 
väggar. Idag föreskrivs rekommendationen att ”rum eller avskiljbara delar av rum där 
människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt 
dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning”. 
Det rekommenderade schablonvärdet för att uppnå just detta är att rummets fönsterglasarea 
bör vara minst 10 % av golvarean, i övrigt finns inga hänvisningar kring maximalt krav på 
fönsterareor i klimatskalet (Harrysson u.å.).  
 
 En tidigare studie har gjorts av en modellerad kontorsbyggnad i Sverige. Den främsta 
utmaningen med att bygga glaskontor, där definitionen för ett glaskontor dras vid att någon 
av fasaderna har mer än 60 % fönsterarea, är bland annat optimering av energianvändning 
samt den termiska komforten i byggnaden. Studien visar främst på att energianvändningen 
ökar med ökande andel glas i fasaden, där störst påverkande parametrar här anses vara 
värmegenomgångskoefficient (U-värdet), koefficient av totalt genomtränglighet av solenergi 
(g-värde) och ljustransmittansvärden, area samt solavskärmning (Blomsterberg 2008). 
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1.1 Energiberäkningar för ett bostadshus 

Uppmätta värden för energianvändningen under år 2017 för uppvärmning och 
tappvarmvatten av flerbostadshus byggda under 1980-talet uppgick till strax över 120 
kWh/m2 och byggda under 1990-talet strax under 120 kWh/m2. Flerbostadshus byggda efter 
år 2010 låg på en nivå på cirka 90 kWh/m2 (Energimyndigheten 2017). Väggens U-värde i 
nyare hus kan i dagens läge ligga mellan 0,1 till 0,2 W/m2 K och i äldre hus runt 0,3 W/m2 K 
eller högre och fönster i äldre hus har U-värden runt 2,4 till 3,0 W/m2 K och dagens fönster 
kan uppnå värden på 0,8 till 1,8 W/m2 K, trots utvecklingen som skett fram tills idag släpper 
de bättre fönstren ut cirka åtta gånger mer värme än vad väggen gör (Harrysson u.å.).  
 
Från första juli 2017 har ett nytt mått på nya byggnaders energiprestanda införts i Boverkets 
byggregler (BBR), ett så kallat primärenergital. Direktivet infördes från EU-nivå och tar 
hänsyn till energibärarens viktningsfaktor, geografiskt läge inom Sverige samt byggnadens 
kyl-, värme-, tappvarmvatten- och fastighetsenergi (Boverket 2017). Talet redovisas som 
levererad energi till byggnaden i kWh/m2 och år. Energibärarens viktningsfaktor ligger på 
1,0 för exempelvis fjärrvärme och biobränsle och 1,6 för el som energibärare. Flerbostadshus 
får idag ha ett primärenergital på maximalt 85 kWh/m2 och år. Den sista december år 2020 
träder en ny lag i kraft där alla nybyggnationer ska vara nära-nollenergihus (Boverket 2016). 
Detta begrepp har ännu inte fått sin fulla beskrivning kring vad kraven för en sådan byggnad 
bör uppnå. Dock har riktlinjerna för framtagande av dessa krav varit att de kommer vara hårt 
åtdragna i jämförelse mot tidigare krav. Arbetet kommer att fortgå genom att analysera nutida 
byggnader med god energihushållning med avseende på vad som anses miljömässigt, 
fastighetsekonomisk och samhällsekonomiskt riktigt för framtida lagar och krav (Skrivelse 
2011/12:131).   
 
För energiberäkningar av en bostad rekommenderas den stegvis vara på högst en månad och 
denna ska avspegla ett normalt brukande av bostaden, där studier gjorts kring hur människor 
använder sina bostäder och standarder har plockats fram för hur ett normalt brukande 
definieras i indata för energiberäkningar. Detta ska ske med hänsyn till bostadens placering 
och form, klimatet på belägen plats samt energitillförsel i form av passiv solinstrålning. 
Klimatet ska i sin tur återspegla ett normalår för platsen. Energiflöden som ska tas med i 
beräkningen är den via väggar, tak, golv, fönster samt ytterdörrar, men även flöden till följd 
av köldbryggor och luftläckage. Installationer som påverkar byggnadens energianvändning 
ska även de tas med i beräkningen. Dessa är då de energiflöden som sker till följd av 
ventilation, varmvattenförsörjning, belysning och fastighetsenergi. Tillgodoräkning för 
tillförsel av energi via sol, vind, vatten eller mark får räknas av från energianvändningen (BFS 
2017:6). Sveby-projektet är den branschstandard som arbetats fram för energiberäkningar i 
byggnader med BBR i beaktande, med representativa värden för klimatdata och 
brukarrelaterad data (Sveby 2012). 
      

1.2 Effektiviseringsmöjligheter och framtidsutsikter 

Energieffektivisering av en byggnad är möjlig dels genom dess konstruktion och drift, men 
även genom brukarnas beteende och användning. Konstruktionsmässigt skulle en förbättring 
av klimatskalet kunna vara genom tilläggsisolering av fasad eller tak eller en uppdatering med 
effektivare fönster. Hus byggda efter 1970-talet anses dock vara ganska välisolerade, men 
detta skiljer sig från byggnad till byggnad. Ventilationen är en annan faktor att arbeta med 
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som kan förbättra en fastighets energianvändning, tidigare bostäder ventilerades ofta via 
självdrag. Senare kom detta till att bytas ut mot mekanisk frånluft, där luftflödet drivs med 
hjälp av en fläkt. Mekanisk frånluft kan också kombineras med en värmeväxlare, då kallat 
FTX-system. Syftet är då att ta till vara på energiinnehållet i frånluftflödet för att värma upp 
tilluften med. Detta ska då minska värmebehovet som annars hade krävts för att värma 
tilluftsflödet. I vissa fall kan ett fläktbyte vara relevant då nyare fläktar drar mindre el. 
Fastighetselen i äldre hus brukar ligga på en lägre nivå i förhållande till nyare byggnader, detta 
beror främst på att de nyss nämnda ventilationssystemen drar mer el via fläktar och eventuellt 
ökat motstånd till följd av värmeväxlare i systemet, men även på grund av att äldre byggnader 
sällan har inbyggd hiss och andra funktionella utrustningar. Fastighetselen kan variera stort 
mellan 5 till 55 kWh/m2 beroende på byggnad. Vilken typ av värmekälla och värmesystem 
som är kopplat till byggnaden kan också vara ett alternativ för eventuell effektivisering 
(Ekelin m.fl.2015).       
 
Det finns ett flertal olika utformningar av energisnåla hus som numera namnges som 
passivhus, minienergihus, minergihus, egenvärmehus, nollenergihus, plusenergihus, 3-
litershus eller smarta hus. Passivhus är en form av energisnåla hus med den grundläggande 
tanken att minimera värmeförluster via klimatskal och ventilation, där husens energieffektiva 
syfte bygger på en välisolerad och tät fasad med värmeåtervinning i 
ventilationssystemet. Utifrån de tyska kraven är maximalt årligt värmebehov på 15 kWh/m2, 
där rimliga U-värden på vägg och fönster är på cirka 0,15 W/m2 K respektive 0,8 W/m2 K 
och koefficienten för genomsläpplighet av solenergi via fönstret på cirka 50 %. Det totala 
energibehovet får maximalt uppgå till 60 kWh/m2 vilket inkluderar värme till byggnaden, 
värme till tappvarmvatten samt hushållsel (Passivhaus Institut 2015). För flerbostadshus 
byggda efter principen passivhus i Sverige har fönsterarean per golvarea hållits till en nivå på 
cirka 15 % för att minska värmeförluster och även för att undvika övertemperaturer, där 
komfortkyla inte får användas för att uppnå kraven för inneklimatet. Minenergi-hus är en 
annan typ av energieffektiv byggnad där inriktningen är på att minska tillförd energi till 
byggnaden, då för att minska primärenergitalet. Kraven för en sådan byggnad hamnar 
emellan dem för ett passivhus och en traditionell byggnad utifrån dagens BBR-krav, där en 
nybyggnation har ett krav på tillförd energi på 38 kWh/m2 och år för uppvärmning och el 
exklusive hushållsel. För att uppnå detta hålls fönsterarea per golvarea under 30 %. 
Konstruktionen är ungefärligt densamma som för passivhus men skiljer sig genom att högre 
U-värden tillåts. Egenvärmehus bygger på samma koncept som tidigare nämnda hus men 
syftet är att huset ska bygga på självförsörjning via exempelvis jordvärme och solenergi. 
Energianvändningen för ett flerbostadshus utifrån detta koncept har normalt en 
energianvändning på 75 kWh/m2 och år då inklusive hushållsel och tappvarmvatten. 
Sammantaget för dessa olika energisnåla hus är att fönsterarean per golvarea hålls nere för 
att uppnå krav på inneklimat och undvika under och övertemperaturer i byggnaden 
(Blomsterberg 2009).         
 
Ett förslag som finns uppe nu är att framtida flerbostadshus, med strävan mot nära-
nollenergihus, primärenergital ska sänkas till 78 kWh/m2 och år istället för 85 kWh/m2 och 
år (Boverket u.å.). Under processen har även förslaget på en maximal energiprestanda på 55 
kWh/m2 och år för flerbostadshus funnits (Boverket 2015). Detta skulle då motsvara 
maximalt använd energi för tappvarmvatten, uppvärmning, kyla och fastighetsel. Ett 
motförslag till detta från branschaktiva skulle vara att istället sätta ett krav på maximalt 
värmeförlusttal (W/m2) som då tar hänsyn till byggnadens förluster via transmission, 
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ventilation och luftläckage. Argumentet är att detta i praktiken skulle vara ett tydligare krav 
att förhålla sig till (Feby 2018). 
   

1.3 Syfte 

Framtidens energikrav på byggnader kommer att skärpas ytterligare och därmed var syftet 
med arbetet att undersöka hur mycket glasandelen i fasadens uppbyggnad storleksmässigt 
påverkar energibehovet och om det i framtiden är möjligt att bygga lägenheter i 
flerbostadshus med mycket glas i det yttre skalets design. 
       

1.4 Mål 

Målet var att ta fram värmebehovet i kWh/m2 och år, samt lägenhetens energiprestanda 
uttryckt i primärenergital enligt Boverkets byggregler i kWh/m2 och år för en lägenhet 
placerad i Karlstad under ett normalår. De faktorer som kommer tas hänsyn till är 
energiflöden från personer, hushållsel, ventilationsflöde, transmission via tak, väggar och 
fönster, solinstrålningens inverkan och eventuellt behov av solavskärmning samt vädring vid 
övertemperatur. Även lägenhetens placering i byggnaden togs med i beaktning. 
  

1.5 Avgränsningar 

Undersökningsområdet avgränsas ifrån dagsljus som en faktor att ta hänsyn till vid 
bestämmelser av fönsterareor. 
 
Den verkliga byggnadens ritningar och mått vad gäller planlösning, innerväggar, golv och tak 
kommer användas för beräkningar, däremot ytterväggens uppbyggnad, lägenhetens placering 
i byggnaden, värme- och ventilationssystem kommer baseras på krav och egna antaganden.  
 

2. Metod 

MONDO arkitekter var det företag som ritat flerbostadshuset kallat Fenix 12 och 
tillhandahöll med material för den lägenhet i flerbostadshuset som ligger till grund för 
studien, som kan ses figur 1. Huset var åtta våningar med en total area på 5 335 m2 varav 2 
812 m2 togs upp av lägenheter placerade på våning två till åtta. Företagets del i studien var 
att hjälpa till att lägga grunden för lägenhetens konstruktionsmässiga indata. Huset var under 
uppbyggnad under studiens genomförande med placering i området Sundsta, Karlstad. 
Byggnaden kändes relevant utifrån att design och konstruktion förhöll sig till nutida krav och 
standard. Lägenheten var av typen två rum och kök med tillhörande balkong.    
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Fig. 1. Ritning av lägenheten. (MONDO arkitekter 2017). Använd med tillåtelse. 
 
En dynamisk beräkningsmodell av en centrerad lägenhet i flerbostadshuset och en 
hörnlägenhet högst upp i byggnaden gjordes för att kunna simulera fram årsenergibehov, där 
energibalansen som kan ses i figur 2 var en del av modellen. Modellen byggdes upp i 
dataprogrammet Simulink med hänsyn till personvärmelast, värme från hushållsel, in- och 
utgående energiflöde via ventilationssystem med frånluftssystem (F-system) eller FTX-
system, värmetransport via vägg och fönsterdel, solinstrålning via fönster, vädring samt 
energitransport via tak i hörnlägenheten. 
 

 
Fig. 2. Parametrar för lägenhetens energibalans. 
 
Omgivande platsens påverkande faktorer på fasadens utsida antas till ett normalår i Karlstad, 
med hänsyn till utomhustemperatur samt direkt och diffus solinstrålning. Året som valdes 
var 2015, men 2018 års klimatdata applicerades som en form av känslighetsanalys utifrån 
intresset att se vilken inverkan valt normalår skulle ha på resultatet, då sommaren år 2018 var 
varmare än normalt (SMHI 2018). Brukarindata för beräkningar är baserat på den 
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branschstandard som tagits fram för energiberäkningar i bostäder om inget annat anges 
(Sveby 2012).  
 

2.1  Personvärme 

Tillförseln av personvärme (�̇�personvärme) sattes till 80 W/person med antagandet att 
boendeantalet i lägenheten kunde vara en eller två personer. Energitillförseln från denna 
punkt kunde anpassas utefter om de ansågs befinna sig i lägenheten eller inte. 
Rekommenderad genomsnittlig hemmavistelse på 14 timmar per dygn användes och 
antagandet gjordes att hemmavistelsen varade mellan klockan 17.00 till 7.00 nästkommande 
dag, under hela året. Tillförseln av personvärme till lägenheten beräknades med (1) (Sveby 
2012).  
 

�̇�𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = �̇�𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑣ä𝑟𝑚𝑒 • 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟   (1) 

 

2.2 Hushållsel 

Tillförd värme till följd av användning av hushållsel (�̇�hushållsel) sattes till 30 kWh/m2 och år och 

beräknades med (2), där 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 var den totala golvarean för lägenheten. Värdet fördelades 

som jämn tillförsel över året. 70 % av hushållselen antogs avges som värme till lägenheten 
(Sveby 2012).  
 

�̇�ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 = �̇�ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 • 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 • 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙    (2) 

 

2.3 Ventilation 

Energitransporten till följd av ventilation delades in i till- (�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡) respektive frånluftsflöde 

(�̇�𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡), där volymflödet (�̇�) alltid antogs vara lika stort i båda riktningar. �̇� bestämdes 

utifrån ventilationskrav och sattes då till 0,53 l/s per m2, då med hänsyn till forcerad 
ventilation på 10 l/s i köket 30 minuter per dygn, samt 12,5 l/s luftflöde i badrum med 
hänsyn till att badrummet var större än 5 m2 och eventuell tvätt- och torktumlare i rummet. 

Utrymme gavs också till att kunna styra ventilationsflödet (�̇�) utifrån personnärvaro och då 
antogs 0,27 l/s per m2 för när ingen närvarade i lägenheten, då med hänsyn till 11 l/s luftflöde 
i badrummet till följd av att badrummet var större än 5 m2 (Boverkets byggregler 2018:4). 
Tidigare nämnt värde användes för när närvaro registrerades. Vid behovsstyrd ventilation av 
närvaro antogs samma hemmavistelse som den vid personvärmelast, det vill säga en 
hemmavistelse mellan klockan 17.00 till 7.00 nästkommande dag, året om. Energitransporten 

till följd av tilluftsflödet beräknades med (3). Luftens densitet (𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡) och specifika 

värmekapacitet (𝑐𝑙𝑢𝑓𝑡) antogs till 1,2 kg/m3 samt 1005 J/kg K.      

 
Möjligheten fanns att ha ett FTX-system, det vill säga med en värmeåtervinnare. Då 

beräknades istället temperaturen efter värmeåtervinningen (𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑉Å𝑉) med (5) där 

temperaturverkningsgraden (η) för värmeåtervinnaren sattes till 70 % (Energirådgivningen 

2019). 𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑉Å𝑉 användes vid FTX istället för utomhustemperaturen (𝑇𝑢𝑡𝑒) för beräkning 
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av energitillförseln via tilluftsflödet med (3). Frånluftsflödets energitransport ut från rummet 
beräknades enligt (4).     
 

�̇�𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 = �̇�𝑇𝐹 • 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 • 𝑐𝑙𝑢𝑓𝑡 • 𝑇𝑢𝑡𝑒      (3) 

 

�̇�𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 = �̇�𝐹𝐿 • 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 • 𝑐𝑙𝑢𝑓𝑡 • 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒      (4)

      

𝑇𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑉Å𝑉 = (𝜂 • (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)) + 𝑇𝑢𝑡𝑒   (5) 

 

2.4 Vägg 

För beräkning av energitransporten via den opaka väggdelen av ytterväggen räknades antaget 

U-värde för väggen (𝑈𝑣ä𝑔𝑔) om till väggens värmemotstånd (𝑅𝑣ä𝑔𝑔) med (6).  Om extra 

isolering önskades i väggen beräknades den med (7), där tjockleken (𝐿𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔) antogs till ett 

värde på 150 mm och isoleringens värmekonduktivitet (𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔) sattes till 0,04 W/m K 

(Berghel & Renström 2011). Energitransporten via den opaka ytterväggen beräknades sedan 
med (8) och (9). För att ta hänsyn till eventuellt luftläckage och köldbryggor ökades 
energiflödet med 50 %.    
 

𝑅𝑣ä𝑔𝑔 =
1

(𝑈𝑣ä𝑔𝑔•(𝐴𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔−𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟))
    (6) 

 

𝑅𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝐿𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔

(𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔•(𝐴𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔−𝐴𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟))
   (7) 

 

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑣ä𝑔𝑔 + 𝑅𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔𝑠𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔    (8) 

 

�̇�𝑣ä𝑔𝑔 =
(𝑇𝑢𝑡𝑒−𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒)

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
     (9) 

 

2.5 Tak vid hörnlägenhet 

Energitransporten via taket för hörnlägenheten beräknades enligt (10). Tillägg för 
köldbryggor och luftläckage gjordes med påslag på 50 % på energiflödet.  
 

�̇�𝑡𝑎𝑘 =
(𝑇𝑢𝑡𝑒−𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒)

1

𝑈𝑡𝑎𝑘•𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣

     (10) 

 

2.6 Fönsteryta 

Energitransporten till följd av transmission via fönster beräknades enligt (11), där 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 

var fönstrets värmegenomgångskoefficient och 𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 dess fönsterarea.   

 

�̇�𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 • 𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 • (𝑇𝑢𝑡𝑒 − 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒)   (11) 
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För beräkning av tillförd energi i form av direkt och diffus solinstrålning delades ytterväggen 
upp i tre kontrollvolymer, som kan ses i figur 3, på grund av att dessa hade olika påverkande 
faktorer. Solinstrålningen togs utifrån ett normalår i Karlstad och samtliga fönsterytor antogs 
sitta i 90° vinkel i förhållande till horisontalplanet. Möjligheten fanns att rotera fasadytans 
riktning mot syd, väst, öst och norr. Där syd var 0°, väst plus 90°, norr plus 180° och öst 
minus 90°.   
 

 
Fig. 3. Figuren visar kontrollvolymer för beräkning av tillförd energi till följd av direkt solinstrålning. 
Kontrollvolym 1 påverkades av ovanliggande balkongens utskjutning som då skuggade den direkta 
solinstrålningen vissa tider på dygnet. (MONDO arkitekter 2017). Använd med tillåtelse.   

 
Den första kontrollvolymen påverkades av en utstickande balkong från ovanliggande 
lägenhet som då blev en typ av solavskärmning beroende på solens position i förhållande till 
lägenhetens riktning. Den egna balkongen antogs ha ett räcke vars uppbyggnad inte 
påverkade solinstrålningen mot fönsterytan. Balkongens skuggning av fönsterytan 
beräknades utifrån solens, fönsterytans och balkongens placering i förhållande till varandra, 

vilket förtydligas i figur 4. Solens position, i zenit- (𝜃𝑠𝑜𝑙𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛) och azimutvinkel 

(∅𝑠𝑜𝑙𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛), på himlen i förhållande till platsen ficks fram utifrån Karlstads koordinater. 

Den horisontella differensen (∆∅) mellan fönsterytans position (∅𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑦𝑡𝑎) och 

∅𝑠𝑜𝑙𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 beräknades enligt (12). Om differensen blev större än 90° ansågs solen inte träffa 

fönsterytan längre. Om solens position i vertikalled (𝜃𝑠𝑜𝑙𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛) översteg 80° ansågs solen 

inte heller träffa ytan längre för att ta hänsyn till eventuellt buskade eller byggnader. 

Balkongutskjutningens skuggning varierade i vertikalled (𝑦𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔) och beräknades enligt 

(13), där 𝑏𝑏𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑔 var den ovanliggande balkongens bredd på 2,95 m. Om 𝑦𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 var 

större än den opaka väggdelen (ℎ𝑜𝑝𝑎𝑘) mellan utskjutande balkong och fönstrets övre kant 
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skuggades en del av eller hela fönstret av balkongen. Om 𝑦𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 var större än ℎ𝑜𝑝𝑎𝑘 och 

fönstrets sammanlagda höjd (ℎ𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟) var hela fönstret skuggat, därmed påverkade inte den 

direkta solinstrålningen fönstret. Om 𝑦𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 hamnade mellan värdet på ℎ𝑜𝑝𝑎𝑘 och 

ℎ𝑜𝑝𝑎𝑘 och ℎ𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 sammanlagda höjd beräknades den vertikala höjden för vilken fönsterdel 

som påverkades av den direkta solinstrålningen (ℎ𝑑𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑙) enligt (14). Den del av fönsterytan 

som påverkades av den direkta solinstrålningen (𝐼𝑑𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑙) beräknades enligt (15), där 𝑏𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 

var antagen bredd på fönstret i kontrollvolym 1. Den diffusa solinstrålningen (𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓 𝑠𝑜𝑙) 

påverkade hela fönsterytan och beräknades enligt (16). Den sammanlagda strålningen mot 
fönsterytan i kontrollvolym 1 beräknades sedan med (17).        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 4. Förtydligande av ingående variabler för beräkning av skuggning av ovanliggande balkong.  

 



10 
 

∆∅ = ∅𝑠𝑜𝑙𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 − ∅𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑦𝑡𝑎    (12) 

 

𝑦𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑏𝑏𝑎𝑙𝑘𝑜𝑛𝑔 •

1

𝑡𝑎𝑛 𝜃𝑠𝑜𝑙𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑐𝑜𝑠∆∅
    (13) 

 

ℎ𝑑𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑙 = ℎ𝑜𝑝𝑎𝑘 + ℎ𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 − 𝑦𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔  (ℎ𝑜𝑝𝑎𝑘 ≤ 𝑦𝑠𝑘𝑢𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔 ≤ (ℎ𝑜𝑝𝑎𝑘 + ℎ𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟)) (14) 

 

�̇�𝑑𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑙 = ℎ𝑑𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑙 • 𝑏𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 • 𝐼𝑑𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑙    (15) 

 

�̇�𝑑𝑖𝑓𝑓 𝑠𝑜𝑙 = ℎ𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 • 𝑏𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 • 𝐼𝑑𝑖𝑓𝑓 𝑠𝑜𝑙    (16) 

 

�̇�1 = �̇�𝑑𝑖𝑟 𝑠𝑜𝑙 + �̇�𝑑𝑖𝑓𝑓 𝑠𝑜𝑙     (17) 

 
Kontrollvolym 2 väderstrecksplacering togs fram genom att ta vinkeln för de andra 
kontrollvolymernas placering subtraherat med 90°, då den konstant oavsett väderstreck låg 
vinkelrätt i förhållande till de andra två kontrollvolymerna. Solinstrålning via kontrollvolym 

2 yta beräknades enligt (18), där A var fönsterytans area och 𝐼𝑠𝑜𝑙 total solinstrålning. 
Kontrollvolym 3 låg alltid i samma väderstreck som kontrollvolym 1 och beräknades med 
(18).  
  

�̇�2,3 =  𝐴2,3 • 𝐼𝑠𝑜𝑙     (18) 

 

Total energitillförsel i form av solinstrålning via fönster beräknades enligt (19). 𝑔𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 stod 

för fönstrens transmittans i procent.   
 

�̇�𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟,𝑠𝑜𝑙 = (�̇�1 + �̇�2 + �̇�3) • 𝑔𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟    (19) 

 

2.6.1 Solavskärmning 

Möjligheten till beteendestyrd solavskärmning fanns också att tillgå som utvändig markis, 
mellanliggande eller invändig avskärmning i form av persienn eller gardin. Transmittansens 

(𝜏𝑠𝑜𝑙𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑) medelvärden för angivet intervall för respektive avskärmningstyp användes vid 

beräkning som kan ses i tabell 1 (Sveby 2012). Detta kunde regleras utifrån en maximalt 
önskad innetemperatur på 26 °C eller utifrån tid på dygnet och multiplicerades med 
energiflödet från solinstrålningen. 
 

�̇�𝑠𝑜𝑙𝑎𝑣𝑠𝑘ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 = �̇�𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟,𝑠𝑜𝑙 • 𝜏𝑠𝑜𝑙𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑   (20) 

 
Tabell 1. Transmittans-värden för olika typer av solavskärmning (Sveby 2012). 

Typ av solskydd 𝝉𝒔𝒐𝒍𝒔𝒌𝒚𝒅𝒅 

Utvändig 0,15 

Mellanliggande 0,225 

Invändig 0,375 
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2.7 Vädring 

Vädringen baserades på en antagen vindhastighet (𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑) på 0,1 m/s precis vid fönstret, 
utifrån en varm dag då vädring troligtvis blev relevant för en behaglig inomhustemperatur. 
Volymflödet beräknades enligt (21), där halva flödet antogs gå in genom halva fönstret och 
utgående flöde genom andra halvan av fönstret. Antagandet gjordes att det fanns ett 
öppningsbart fönster i sov- samt samvarorum med en yta på totalt 1 m2. Tillfört energiflöde 
till följd av vädring beräknades enligt (22) och bortfört energiflöde enligt (23). Vädring antogs 
förekomma om inomhustemperaturen översteg 26 °C vid hemmavistelse (det vill säga mellan 
17.00 till 7.00 nästkommande dag) och antogs stängas om temperaturen gick under 22 °C.    
 

�̇�𝑣𝑖𝑛𝑑 = 𝑣𝑣𝑖𝑛𝑑 •
𝐴ö𝑝𝑝𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑎𝑟𝑡 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟

2
    (21) 

 

�̇�𝑣ä𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑖𝑛 = �̇�𝑣𝑖𝑛𝑑 • 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 • 𝑐𝑙𝑢𝑓𝑡 • 𝑇𝑢𝑡𝑒    (22) 

 

�̇�𝑣ä𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑢𝑡 = �̇�𝑣𝑖𝑛𝑑 • 𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 • 𝑐𝑙𝑢𝑓𝑡 • 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒   (23) 

 

2.8 Lägenhetens energibalans 

Systemgränsen sattes på insidan av lägenhetens klimatskal. Utrymmen i angränsning till 
lägenheten i vertikal- och horisontalled antogs ha samma temperatur som lägenheten. 
Därmed uteslöts energitransport däremellan. Nettotransporten av energiflöden över 
systemgränsen beräknades med (24).  
 

�̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = �̇�𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + �̇�ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑠𝑒𝑙 + �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑖𝑛 − �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛,𝑢𝑡 + �̇�𝑣ä𝑔𝑔

+ �̇�𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + �̇�𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟,𝑠𝑜𝑙 + �̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘ä𝑙𝑙𝑎 + �̇�𝑣ä𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑖𝑛 − �̇�𝑣ä𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑢𝑡  

                           (+�̇�𝑡𝑎𝑘)(−�̇�𝑘𝑦𝑙𝑎)    

      (24) 
 

Den termiska komforten mättes i önskad inomhustemperatur (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒) i °C, med lägsta 

önskade temperatur på 22 °C (Boverket 2016). En värmekälla (�̇�𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘ä𝑙𝑙𝑎) fanns att tillgå 
med antagen effekt på 4 500 W som startade om temperaturen understeg 22 °C och stängdes 
av om temperaturen översteg 24 °C. Om lägenheten placerades i sydlig riktning fanns ett 

kylsystem (�̇�𝑘𝑦𝑙𝑎) som vid 2015 års klimatdata sattes till en effekt på 2 500 W och startade 

om innetemperaturen var 26 °C eller högre (Folkhälsomyndigheten 2017). Denna effekt 
reglerades till 4 000 W vid beräkningar för 2018 års klimatdata, för att klara av att hålla 

innetemperaturen på maximalt 26 °C. Lägenhetens värmebehov (𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔) togs fram 

genom att integrera värden för värmekällan under ett års tid. Värdet dividerades med 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 

för att få värmebehovet per kvadratmeter. Innetemperaturen integrerades fram med 
avseende på tiden enligt (25). Nämnaren representerade lägenhetens värmetröghet, vilket i 
sig utgjordes av den massa i innerväggar som bestod av tungt värmelagrande material i form 
av gips, plywood och OSB beroende på innerväggstyp, samt i betong 0,05 m in i materialet i 
golv, tak och lägenhetsskiljande vägg samt inneslutande luftmassa i lägenheten. Lägenhetens 

luftvolym (𝑉𝑙𝑢𝑓𝑡) beräknades genom att multiplicera 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 med takhöjden på 2,65 m. 

𝑉𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 för respektive värmelagrande material i innerväggar togs fram genom att 
multiplicera materialets tjocklek som kan ses i tabell 4 med dess bredd som kan ses i figur 5 
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samt takhöjden. Materialens densitet (𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) och värmekapacitet (𝑐𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) ses i tabell 
3. 
 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = ∫
�̇�𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜

(𝑉𝑙𝑢𝑓𝑡•𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡•𝑐𝑙𝑢𝑓𝑡)+(𝑉𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙•𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙•𝑐𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙)
𝑑𝑡  (25) 

 
 
Tabell 3. Indata för värmelagrande material i lägenheten. 

 

Material 

Densitet  

(𝝆𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍) 

(kg/m3) 

Värmekapacitet  

(𝒄𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍) 

(J/kg, K) 

 

Referens 

Gips  900 800 (Berghel & Renström 2011) 

Betong 2 300 900 (Berghel & Renström 2011) 

OSB  600 1 552 (Wekla 2015) 
(Czajkowski m.fl.2016) 

Plywood (12 mm) 545 1 210 (Cengel & Ghajar 2015) 

  
Tabell 4. Innerväggars uppbyggnad och tjocklekar för respektive lager material.    

Innervägg Lager 1 

(mm) 

Lager 2 

(mm) 

Lager 3 

(mm) 

Lager 4 

(mm) 

IV02 13 Gips 11 OSB 12 Plywood 13 Gips 

IV03 mot kök 
IV04 mot hall 
IV05 
IV06 

13 Gips 11 OSB   

IV03 mot hall 
IV24 

13 Gips 11 OSB 12 Plywood  

IV04 mot badrum 
IV09 

13 Gips 15 Plywood   

IV07 15 Gips 15 Plywood 15 Gips  

IV40 13 Gips 13 Gips 11 OSB  
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Fig. 5. Ritning med mått och innerväggstyper över lägenheten. (MONDO arkitekter 2018). Använd 
med tillåtelse. 
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2.9 Energiprestanda som primärenergital 

2.9.1 Fastighetsel 

Fastighetselen för nyare frånluft (𝐹 𝑛𝑦 𝐹𝐿) sattes till 15 kWh/m2 och beräknades med (26) för 

hela lägenheten. För att ta hänsyn till typ av ventilationssystem beräknades denna om vid 
användning av äldre frånluft och nyare FTX-system. Ekvation 27 användes för beräkning av 

fastighetsel vid ett system med äldre frånluft (𝐸𝑓,ä𝑙𝑑𝑟𝑒 𝐹𝐿), SFP-värden (specific fan power) 

från tabell 2 användes som indata vid beräkning (Warfvinge & Dahlbom 2010). Ekvation 28 
användes istället vid beräkning av fastighetsel om ett FTX-system antogs som 
ventilationstyp.  
 
Tabell 2. SFP-värden för olika typ av ventilationssystem. 

Systemtyp SFP W/m3/s 

Äldre FL 2 000 

Ny FL 600 

Ny FTX 1 750 

 

𝐸𝑓,𝑛𝑦 𝐹𝐿 = 𝐹𝑛𝑦 𝐹𝐿 • 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣     (26) 

 

𝐸𝑓,ä𝑙𝑑𝑟𝑒 𝐹𝐿 = (𝐸𝑓,𝑛𝑦 𝐹𝐿 • 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣)  − ∫(�̇�𝐹𝐿 • 𝑆𝐹𝑃𝑛𝑦,𝐹𝐿) + ∫(�̇�𝐹𝐿 • 𝑆𝐹𝑃ä𝑙𝑑𝑟𝑒,𝐹𝐿) (27) 

 

𝐸𝑓,𝑛𝑦 𝐹𝑇𝑋 = (𝐸𝑓,𝑛𝑦 𝐹𝐿 • 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣)  − ∫(�̇�𝐹𝐿 • 𝑆𝐹𝑃𝑛𝑦,𝐹𝐿) + ∫ ((�̇�𝑇𝐿 + �̇�𝐹𝐿) • 𝑆𝐹𝑃ä𝑙𝑑𝑟𝑒,𝐹𝐿)

      (28) 

2.9.2 Beräkning av primärenergital 

Energiprestandan för respektive lägenhet togs fram genom primärenergitalet och beräknades 

med (29). 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 var det integrerade värdet för uppvärmningen, 𝐹𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘 tog 

hänsyn till den geografiska position som då var 1,1 för Karlstad (BFS 2018:4). 

𝐸𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 är tappvarmvatten med ett antaget värde på 25 kWh/m2 som då hade 

multiplicerats med 𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣, 𝑃𝐸𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 tog hänsyn till typ av värmekälla som i detta fall 

antogs vara fjärrvärme vilket gav värdet 1,0 (BFS 2018:4). För framräkning av 
primärenergitalet med lägenhetsplacering mot söder togs det årliga kylbehovet med i 

beaktning. Levererad energi till kylmaskinen beräknades genom att tillförd kyla (�̇�𝑘𝑦𝑙𝑎) 

dividerades med antaget COP (coefficient of performance ) på 3, sedan integrerades detta 

värde för att få totalt levererad energi till kylmaskinen för året (𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎). Kylan antogs drivas 

på el vilket gav ett 𝑃𝐸𝑒𝑙 på 1,6 (BFS 2018:4).            
 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
(

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐹𝑔𝑒𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑠𝑘
+𝐸𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛+𝐸𝑓)•𝑃𝐸𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒(+(𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎•𝑃𝐸𝑒𝑙))

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣
  (29) 

2.10 Case för framräkning av resultat vid norrplacering 

Simuleringar av energiflöden gjordes över ett år med timmedelvärden för solinstrålning och 
utetemperatur. Resultat för värmebehov och primärenergital togs fram för den centrerade 
lägenheten samt hörnlägenheten. Lägenheten placerades i nordlig riktning, på grund av 
solenergitillförseln var lägst i den riktningen.      
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En referensbyggnad med den typiska uppbyggnaden för en fasad i ett flerbostadshus under 
1980/90-talet applicerades, indata för byggnaden kan ses i tabell 5. Antagandet gjordes att 
två personer bodde i lägenheten och ventilationen var av typen äldre frånluft. För uträkning 
av EU-kravet, med en energieffektivisering på 20 % multiplicerades referensbyggnadens 
värmebehov med 0,2 för att få fram EU-kravet för år 2020.  
 

Tabell 5. Indata för simulering av referensbyggnaden och fall 1 till 8.   

 
Referensbyggnad Fall 1-8 

Fönsterarea av total yttervägg mot norr (%) 14,6 14,6-86,2 

Fönsterara av totalt uppvärmd golvarea (%) 5,5 5,5–32,3 

𝑼𝒗ä𝒈𝒈 (W/m2 K) 0,3 

(SBN 1980:1) 

0,1 

(Isover u.å.) 

𝑼𝒕𝒂𝒌 (W/m2 K) 0,2 

(SBN 1980:1) 

0,063 

(Isover u.å.) 

𝑼𝒇ö𝒏𝒔𝒕𝒆𝒓 (W/m2 K) 1,9 

(Bilaga 1) 

0,8 

(Elitfönster u.å.) 

𝒈𝒇ö𝒏𝒔𝒕𝒆𝒓  (%) 72 

(Bilaga 1) 

53 

(Elitfönster u.å.) 

 

Åtta olika fall applicerades för framräkning av resultat vid olika stor fönsterarea av yttervägg 
mot norr. Indata för beräkningar av samtliga fall kan ses i tabell 5 och valdes utifrån dagens 
bättre vägg, tak och fönsterkonstruktioner.  

 

1. CAV (constant air ventilation): det första fallet efterliknades referensbyggnaden med 
uppdatering av nyare frånluft samt bättre värden på tak, vägg och 
fönsterkonstruktioner. Fallet beräknades utifrån antagandet att två personer bodde i 
lägenheten. Ventilationssystemet var av typen ny frånluft med ett konstant 
volymflöde. Byggnadskonstruktionen var uppbyggd utifrån tabell 5.     

2. DCV (demand controlled ventilation): det andra fallet beräknades utifrån 
förutsättningen att två personer bodde i lägenheten. Ventilationssystemet var av 
typen ny frånluft med behovsstyrt volymflöde. Byggnadskonstruktionen var 
uppbyggd utifrån tabell 5.     

3. FTX: det tredje fallet hade också två personer boende i lägenheten. 
Ventilationssystemet var av typen från- och tilluftsventilation med värmeväxlare (ny 
FTX) där volymflödet var konstant. Byggnadskonstruktionen var uppbyggd utifrån 
tabell 5.     

4. DCV+FTX: det fjärde fallet beräknades utifrån två personer boende i lägenheten. 
Ventilationssystemet var av typen till- och frånluftsventilation med värmeväxlare (ny 
FTX) samt behovsstyrt volymflöde. Byggnadskonstruktionen var uppbyggd utifrån 
tabell 5.  

5. Tilläggsisolering: det femte fallet beräknades utifrån två personer boende i 
bostaden. Ventilationssystemet var av typen ny frånluft med konstant luftflöde. 
Byggnadskonstruktionen var uppbyggd utifrån tabell 5 tillsammans med 
tilläggsisolering av ytterfasaden. 
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6. En boende: det sjätte fallet beräknades utifrån en person boende i lägenheten. 
Ventilationssystemet var av typen ny frånluft med ett konstant volymflöde. 

7. Effektiviserad el+tappvv: det sjunde fallet beräknades utifrån två boende i 
lägenheten. Ventilationssystemet var av typen ny frånluft med ett konstant luftflöde. 
Som en framtidsutsikt antogs att hushållsel, fastighetsel och 
tappvarmvattenanvändningen skulle ha effektiviserats med 50 procent.  

8. Värmekälla 18-20: det åttonde fallet beräknades utifrån att två personer bodde i 
lägenheten med ventilationstypen ny frånluft och konstant flöde. Värmekällan antogs 

i detta fall istället starta utifrån om innetemperaturen blev 18 °C eller lägre och antogs 

stängas av om innetemperaturen blev 20 °C eller högre. 

2.11 Case för framräkning av resultat vid söderplacering 

Simuleringar av energiflöden gjordes över ett år med timmedelvärden för solinstrålning och 
utetemperatur. Resultat för primärenergital togs fram för den centrerade lägenheten samt 
hörnlägenheten. Lägenheten placerades i sydlig riktning, på grund av solenergitillförseln var 
högst i den riktningen.      
 

Sex olika fall applicerades för framräkning av resultat vid olika stor fönsterarea av yttervägg 
mot syd. Indata för beräkningar av samtliga fall kan ses i tabell 5 och valdes utifrån dagens 
bättre vägg, tak och fönsterkonstruktioner.  

 

1. CAV+Mellanliggande solskydd (constant air ventilation): fallet beräknades utifrån 
antagandet att två personer bodde i lägenheten. Ventilationssystemet var av typen ny 
frånluft med ett konstant volymflöde. Byggnadskonstruktionen var uppbyggd utifrån 
tabell 5 med ett mellanliggande solskydd.     

2. CAV+Utvändigt solskydd (constant air ventilation): fallet beräknades utifrån 
antagandet att två personer bodde i lägenheten. Ventilationssystemet var av typen ny 
frånluft med ett konstant volymflöde. Byggnadskonstruktionen var uppbyggd utifrån 
tabell 5 med ett utvändigt solskydd.     

3. DCV+FTX+Utvändigt solskydd: det tredje fallet beräknades utifrån två personer 
boende i lägenheten. Ventilationssystemet var av typen till- och frånluftsventilation 
med värmeväxlare (ny FTX) samt behovsstyrt volymflöde. Byggnadskonstruktionen 
var uppbyggd utifrån tabell 5 med ett utvändigt solskydd.  

4. En boende: det fjärde fallet beräknades utifrån en person boende i lägenheten. 
Ventilationssystemet var av typen ny frånluft med ett konstant volymflöde. 
Byggnadskonstruktionen var uppbyggd utifrån tabell 5 med ett mellanliggande 
solskydd. 

5. Effektiviserad el+tappvv+Mellanliggande solskydd: det femte fallet beräknades 
utifrån två boende i lägenheten. Ventilationssystemet var av typen ny frånluft med 
ett konstant luftflöde. Som en framtidsutsikt antogs att hushållsel, fastighetsel och 
tappvarmvattenanvändningen skulle ha effektiviserats med 50 procent. 
Byggnadskonstruktionen var uppbyggd utifrån tabell 5 med ett mellanliggande 
solskydd. 

6. CAV+Utvändigt solskydd (constant air ventilation): fallet beräknades utifrån 
antagandet att två personer bodde i lägenheten. Ventilationssystemet var av typen ny 
frånluft med ett konstant volymflöde. Byggnadskonstruktionen var uppbyggd utifrån 
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tabell 5 med ett utvändigt solskydd. Solskyddet styrdes endast utifrån att det var fullt 

neddraget om inomhustemperaturen var 26 °C eller högre.      

 

3. Resultat 

3.1 Värmebehov med lägenhetsplacering mot norr  

Figur 6 beskriver värmebehovet baserat på 2015 års klimatdata exklusive tappvarmvatten om 
lägenheten hade varit placerad i mitten av lägenhetshuset med ytterfasaden placerad i nordlig 
riktning. Trenden är ungefärligt densamma för samtliga fall där fönsterarean inte visar på 
någon större effekt på värmebehovet. Endast fallen med En boende och Effektiviserad 
el+tappvv hade överstigit EU-kravet 2020. Det fall som tydligt klarar Passivhusstandard-
nivån är DCV+FTX, då alltså med behovsstyrd ventilation med värmeåtervinning och fallet 
FTX hamnade precis på gränsen för nivån vid maximerad fönsterarea per golvarea.  

 

 

Fig. 6. Resultat baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle haft en centrerad placering i 
flerbostadshuset. Heldragna linjer är beräknat värmebehov i kWh/m2 och år för olika fall med 
varierande procent fönsterarea av totalt uppvärmd golvarea. Svart punkt representerar 
referensbyggnaden och den svarta streckade linjen är endast till som stödlinje för avläsning. Röd 
punkt representerar EU-kravet och den röda streckade linjen är även den till som stödlinje för 
avläsning. Prickad mörkröd linje markerar nivån för ett passivhus maximala nivå för värmebehov.   
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Figur 7 beskriver värmebehovet utifrån 2015 års klimatdata exklusive tappvarmvatten om 
lägenheten hade varit placerad högst upp i hörnet av lägenhetshuset med ytterfasaden och 
tillhörande balkong placerad i nordlig riktning. Samtliga fall hade klarat av EU-krav 2020 
oavsett fönsterarea och inget av fallen hade klarat av nivån för Passivhusstandard. 

 

 

Fig. 7. Resultat baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit placerad högst upp i hörnet 
av flerbostadshuset. Heldragna linjer är beräknat värmebehov i kWh/m2 och år för olika fall med 
varierande procent fönsterarea av totalt uppvärmd golvarea. Svart punkt representerar 
referensbyggnaden och den svarta streckade linjen är endast till som stödlinje för avläsning. Röd 
punkt representerar EU-kravet och den röda streckade linjen är även den till som stödlinje för 
avläsning. Prickad mörkröd linje utgör kravet på maximalt värmebehov för passivhus.   

3.2 Primärenergital med lägenhetsplacering mot norr 

Figur 8 beskriver primärenergitalet om lägenheten hade varit placerad i mitten av 
lägenhetshuset med ytterfasaden placerad i nordlig riktning. CAV, Tilläggsisolering och En 
boende är de fall som inte hade klarat nuvarande BBR-krav. Effektiviserad el+tappvv, 
Värmekälla 18-20, FTX och DCV+FTX är de case som hade klarat av Förslag på framtida 
BBR-krav med maximerad fönsterarea per golvarea.    
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Fig. 8. Resultat baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit placerad mitt i 
flerbostadshuset. Heldragna linjer är beräknat primärenergital i kWh/m2 och år för olika fall med 
varierande procent fönsterarea av totalt uppvärmd golvarea. Streckad röd linje är det nuvarande BBR-
kravet. Mörkröd streckad linje är förslag på framtida BBR-krav. 

 

Figur 9 beskriver primärenergitalet om lägenheten hade varit placerad högst upp i hörnet av 
lägenhetshuset med ytterfasad försedd med balkong placerad i nordlig riktning. Värmekälla 
18-20, FTX och DCV+FTX är de fall som hade klarat nuvarande BBR-krav med maximerad 
fönsterarea per golvarea och DCV+FTX är det enda fallet som hade klarat Förslag på 
framtida BBR-krav med maximerad fönsterarea per golvarea.   
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Fig. 9. Resultat baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit placerad högst upp i hörnet 
av flerbostadshuset. Heldragna linjer är beräknat primärenergital i kWh/m2 och år för olika case med 
varierande procent fönsterarea av totalt uppvärmd golvarea. Röd streckad linje representerar det 
nuvarande BBR-kravet. Mörkröd streckad linje markerar förslag på framtida BBR-krav.  

 

3.3 Jämförelse av energiflöden vid norrplacering  

Figur 10 visar skillnaden i energiflöden vid olika fall av lägenheten om den vore centrerat 
placerad i flerbostadshuset med maximerad fönsterarea per golvarea, vid norrplacering. De 
energiflöden som främst skilde sig åt mellan respektive fall är de för tilluft, frånluft, vädring 
samt tillförd energi utifrån värmebehovet, de med mindre variation var de energiflöden för 
el och värme, frånluft och transmission. Energiflödet till följd av instrålad sol var exakt 
samma nivå. Samma trend påvisades av energiflöden för hörnlägenheten.   
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Fig. 10. Energiflöden baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit placerad i mitten av 
flerbostadshuset med maximerad fönsterarea. Blå staplar representerar energiflöden utifrån en 
lägenhet med behovsstyrt ventilationsflöde med FTX-system. Bruna staplar visar energiflöden utifrån 

en lägenhet med värmekällans start och stopptid vid 18 °C respektive 20 °C och lila staplar är 
energiflöden utifrån att endast en person bor i lägenheten.  

 

Figur 11 visar på variationen av energiflöden uppmätta för perioden september till april för 
olika fall med maximerad fönsterarea per golvarea för den centrerade lägenheten, vid 
norrplacering. Störst skillnad mellan de olika fallen påvisades inom kategorierna tilluft, 
frånluft, vädring samt värmebehov. Samma trend kunde avläsas för hörnlägenheten.   
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Fig. 11. Energiflöden baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit placerad i mitten av 
flerbostadshuset med maximerad fönsterarea. Blå staplar representerar energiflöden utifrån en 
lägenhet med behovsstyrt ventilationsflöde med FTX-system. Bruna staplar visar energiflöden utifrån 

en lägenhet med värmekällans start och stopptid vid 18 °C respektive 20 °C och lila staplar är 
energiflöden utifrån att endast en person bor i lägenheten.  

 

Figur 12 visar energiflödenas förändring till följd av en större fönsterarea på 32,3 % 
fönsterarea per uppvärmd golvarea, i jämförelse mot en 5,45 % fönsterarea per uppvärmd 
golvarea. Värmebehovet för den maximerade fönsterarean var då på 55,4 kWh/m2 och år, 
och för den minimerade fönsterarean 55,9 kWh/m2 och år. Största skillnaden mellan 
minimerad och maximerad fönsterarea påvisades inom energiflöden för transmission, 
instrålad sol samt vädring. Samma trend visades i jämförelse mellan energiflöden för 
minimerad och maximerad fönsterarea per golvarea för hörnlägenheten.    
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Fig. 12. Energiflöden baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit placerad i mitten av 
flerbostadshuset. Figuren är utifrån fallet med konstant ventilationsflöde. Svarta staplar representerar 
energiflöden då fönsterarean var 5,5 % av den totalt uppvärmda golvarean, gråa visar storleken på 
energiflöden om fönsterarean istället maximerats till 32,3 % av den totalt uppvärma golvarean.  Samma 
typ av energiförändring påvisades om lägenheten istället hade varit placerad högst upp i hörnet av 
lägenhetshuset i förhållandet mellan minsta och största fönsterarea.  

 

Figur 13 visar en jämförelse av energiflöden utifrån 2015 års klimatdata uppmätta mellan 
september till april vid minimerad och maximerad fönsterarea per golvarea. Störst skillnad 
mellan energiflödena kan ses inom kategorierna transmission, instrålad sol samt vädring. 
Värmebehovet uppgick till 5 067 kWh vid minimerad fönsterarea per golvarea och 5 099 
kWh vid maximerad fönsterarea per golvarea. 
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Fig. 13. Energiflöden baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit placerad i mitten av 
flerbostadshuset. Figuren är utifrån fall med konstant ventilationsflöde. Svarta staplar representerar 
energiflöden då fönsterarean var 5,5 % av den totalt uppvärmda golvarean, gråa visar storleken på 
energiflödena om fönsterarean istället maximeras till 32,3 % av den totalt uppvärma golvarean.  
Samma typ av energiförändring påvisades om lägenheten istället hade varit placerad högst upp i 
hörnet av lägenhetshuset i förhållandet mellan minsta och största fönsterarea.  

 

3.4 Jämförelse av klimatdata för år 2015 och 2018 med norrplacering 

Figur 14 påvisar de variationer som kan fås beroende på valt normalår för användning av 
klimatdata. Variationen är större vid maximerad fönsterarea per golvarea, då med en differens 
på cirka 5 kWh/m2 och år, än vid minimerad fönsterarea per golvarea där ingen större 
skillnad påvisas.  
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Fig. 14. Figuren demonstrerar skillnaderna i värmebehovets resultat beroende på valt normalår för 
klimatdata i beräkningar. Trendlinjerna var desamma för skillnader i primärenergital beroende på vald 
klimatdata.  

 

3.5 Primärenergital med lägenhetsplacering mot söder 

Figur 15 visar energiprestanda uttryckt som primärenergital om lägenheten hade haft en 
centrerad position i flerbostadshuset med sydlig riktning. Endast fallen Effektiviserad 
el+tappvv+Utvändigt solskydd och DCV+FTX+Utvändigt solskydd hade klarat Förslag 
framtida BBR-krav oavsett fönsterarea. CAV+Mellanliggande solskydd, CAV+Utvändigt 
solskydd och CAV+Utvändigt solskydd 26 hade klarat nuvarande BBR-krav om fönsterarea 
per golvarea hölls inom intervallet cirka 15 till 23 %.   
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Fig. 15. Resultat baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit placerad mitt i 
flerbostadshuset mot söder. Heldragna linjer är beräknat primärenergital i kWh/m2 och år för olika 
fall med varierande procent fönsterarea av totalt uppvärmd golvarea. Streckad röd linje är det 
nuvarande BBR-kravet. Mörkröd streckad linje är förslag på framtida BBR-krav. 

 

Figur 16 redovisar hörnlägenhetens primärenergital för olika fall vid placering mot söder. 
Caset för DCV+FTX+Utvändigt solskydd hade knappt klarat BBR-krav med strax under 
maximal fönsterarea och Framtida förslag på BBR-krav, men då med en begränsad 
fönsterarea på strax över 20 % fönsterarea per golvarea. 
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Fig. 16. Resultat baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit placerad högst upp i hörnet 
av flerbostadshuset mot söder. Heldragna linjer är beräknat primärenergital i kWh/m2 och år för olika 
fall med varierande procent fönsterarea av totalt uppvärmd golvarea. Streckad röd linje är det 
nuvarande BBR-kravet. Mörkröd streckad linje är förslag på framtida BBR-krav. 

 

3.6 Jämförelse av energiflöden vid söderplacering 

Figur 17 visar energiflöden för olika case med en centrerad lägenhet mot söder. Störst 
skillnad påvisades inom energiflöden för tilluft, frånluft, vädring samt värmebehov.  
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Fig. 17. Energiflöden baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit placerad i mitten av 
flerbostadshuset med maximerad fönsterarea och placering mot söder. Svarta staplar representerar 
energiflöden utifrån en lägenhet med konstant frånluft och mellanliggande solskydd, blåa staplar visar 
energiflöden är utifrån fallet med behovsstyrd ventilation med värmeåtervinning och utvändigt 
solskydd och gröna staplar är energiflöden utifrån fallet effektiviserad el och tappvarmvatten med 
mellanliggande solskydd. 

 

Figur 18 demonstrerar energiflöden inom perioden juni till augusti för olika case med 
maximerad fönsterarea och placering mot söder. Störst skillnad påvisades inom flöden för 
tilluft, frånluft, vädring samt värmebehov. Samma trend påvisades för hörnlägenheten.   
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Fig. 18. Energiflöden från juni till augusti baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit 
placerad i mitten av flerbostadshuset med maximerad fönsterarea och placering mot söder. Svarta 
staplar representerar energiflöden utifrån en lägenhet med konstant frånluft och mellanliggande 
solskydd, blåa staplar visar energiflöden är utifrån fallet med behovsstyrd ventilation med 
värmeåtervinning och utvändigt solskydd och gröna staplar är energiflöden utifrån fallet effektiviserad 
el och tappvarmvatten med mellanliggande solskydd. 

 

Figur 19 visar skillnaden av energiflöden utifrån maximerad och minimerad fönsterarea av 
golvarea med lägenhetsplacering mot söder. Fallet som representeras är det för konstant 
ventilation med mellanliggande solskydd. Störst skillnad påvisades inom kategorierna 
transmission, instrålad sol, vädring samt kylbehov.  
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Fig. 19. Energiflöden baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten skulle varit placerad i mitten av 
flerbostadshuset mot söder. Figuren är utifrån fallet med konstant ventilationsflöde och 
mellanliggande solskydd. Svarta staplar representerar energiflöden då fönsterarean var 5,5 % av den 
totalt uppvärmda golvarean, gråa visar storleken på energiflöden om fönsterarean istället maximerats 
till 32,3 % av den totalt uppvärma golvarean.  Samma typ av energiförändring påvisades om lägenheten 
istället hade varit placerad högst upp i hörnet av lägenhetshuset i förhållandet mellan minsta och 
största fönsterarea.  

 

Figur 20 visar skillnaden av energiflöden inom perioden juni till augusti utifrån maximerad 
och minimerad fönsterarea av golvarea med lägenhetsplacering mot söder. Fallet som 
representerades är det för konstant ventilation med mellanliggande solskydd. Störst skillnad 
påvisades inom kategorierna transmission, instrålad sol, vädring samt kylbehov.  
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Fig. 20. Energiflöden inom perioden juni till augusti baserat på 2015 års klimatdata om lägenheten 
skulle varit placerad i mitten av flerbostadshuset mot söder. Figuren är utifrån fallet med konstant 
ventilationsflöde och mellanliggande solskydd. Svarta staplar representerar energiflöden då 
fönsterarean var 5,5 % av den totalt uppvärmda golvarean, gråa visar storleken på energiflöden om 
fönsterarean istället maximerats till 32,3 % av den totalt uppvärma golvarean.  Samma typ av 
energiförändring påvisades om lägenheten istället hade varit placerad högst upp i hörnet av 
lägenhetshuset i förhållandet mellan minsta och största fönsterarea.  

 

3.7 Jämförelse av klimatdata för år 2015 och 2018 med placering mot söder 

Figur 21 påvisar de variationer av primärenergital som kunde fås beroende på valt normalår 
för användning av klimatdata. Variationen är större vid maximerad fönsterarea per golvarea, 
då med en differens på cirka 20 kWh/m2 och år, än vid minimerad fönsterarea per golvarea 
där skillnaden är på cirka 3 kWh/m2 och år. 
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Fig. 21. Figuren demonstrerar skillnader av primärenergital vid varierande fönsterarea per golvarea 
beroende på valt normalår för klimatdata i beräkningar. Grå linjer representerar hörnlägenhetens 
primärenergital och svarta linjer den centrerade lägenhetens primärenergital. Heldragen linjer baseras 
på 2015 års klimatdata och streckad linjer på 2018 år klimatdata.   

 

4. Diskussion 

Referensbyggnadens värmebehov hamnade på cirka 73 kWh/m2 och år för den centrerade 
lägenheten och cirka 135 kWh/m2 och år för hörnlägenheten, båda i nordlig riktning. 
Inklusive tappvarmvattenanvändning på 25 kWh/m2 och år skulle detta ge en 
energianvändning på 98 kWh/m2 och år respektive 160 kWh/m2 och år, där ett genomsnitt 
av detta skulle kunna representera energianvändningen för ett fullskaligt flerbostadshus. 
Genomsnittet skulle landa på 129 kWh/m2 och år vilket är att jämföra mot värden för 
verkliga mätningar på flerbostadshus byggda under 1980/90-talet som låg runt 120 kWh/m2 
och år (Energimyndigheten 2017). Detta påvisade att rimliga antaganden gjorts för 
referensbyggnadens förutsättningar, att den låg något högre kan bero på att det beräknats 
utifrån lägenheter endast placerade i riktning mot norr.   

 

CAV-fallet var det case som skulle efterlikna en traditionell lägenhet idag med ny frånluft 
och bättre U- och g-värden i förhållande till referensbyggnaden. U- och g-värden valdes dock 
utifrån det bästa som gick att hitta i vägg och fönsterväg på dagens marknad. Värmebehovet 
för den centrerade lägenheten i detta fall landade på runt 55 kWh/m2 och år och runt 75 
kWh/m2 och år för hörnlägenheten, båda i nordlig riktning. Inklusive tappvarmvatten skulle 

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

P
ri

m
är

en
er

gi
ta

l (
kW

h
/m

2
o

ch
 å

r)

Fönsterarea/Golvarea (%)

Skillnader i primärenergital utifrån 2015 och 2018 års klimatdata
placering mot söder

CAV+Mellanliggande
solskydd 2018 hörnlägenhet

CAV+Mellanliggande
solskydd 2015 hörnlägenhet

CAV+Mellanliggande
solskydd 2018 centrerad
lägenhet

CAV+Mellanliggande
solskydd 2015 centrerad
lägenhet



33 
 

dessa landa på 80 kWh/m2 och år respektive 100 kWh/m2 och år, med ett genomsnitt på 90 
kWh/m2 och år. Detta var exakt vad som uppmätts för ett typiskt flerbostadshus byggt efter 
år 2010 (Energimyndigheten 2017).         

 

Figur 6 till 9 visar på samma trend för värmebehov och primärenergital för både den 
centrerade lägenheten och hörnlägenheten för samtliga fall där den effektivaste fönsterarean 
per golvarea hamnade inom spannet 15 % till och med 25 %, förutom för FTX- och 
DCV+FTX-fallen där den effektivaste fönsterarean per golvarea landade på strax över 5  %. 
I de två sistnämnda fallen hade alltså en ökande fönsterarea en ökande effekt på både 
värmebehov och primärenergital dock endast med en differens på cirka 5 kWh/m2 och år 
mellan den minimerade och maximerade fönsterarean per golvarea. Att den mest optimala 
fönsterarean ändå återfanns inom intervallet 15 till 25 % fönsterarea per golvarea för de flesta 
case är att jämföra mot den standard som används för passivhus på 15 % fönsterarea per 
golvarea och minergihus på mindre än 30 % fönsterarea (Blomsterberg 2009). Det vill säga 
att fönsterarean hade en viss inverkan på den årliga energianvändningen om än inte allt för 
stor skillnad mellan minimerad och maximerad fönsterarea med en lägenhet i nordlig 
placering. 

 

Figur 10 och 11 visar också de på samma trend i jämförelse av energiflöden mellan 
maximerad fönsterarea för olika case, där den ena påvisade skillnaderna under hela året och 
den andra för skillnader under uppvärmningssäsong. DCV+FTX var det bästa caset i 
samtliga simuleringar för värmebehov och primärenergital i både centrerad lägenhet och 
hörnlägenhet. Det ökade energiflödet via tilluften gynnade värmebehovets minskning vilket 
var väntat. Den ökande vädringen i detta fall i förhållande till de andra kunde tänkas bero på 
den behovsstyrda ventilationen, vilket minskade luftgenomströmningen i lägenheten över 

dygnet, och därmed kunde ökad vädring till följd av övertemperatur på 26 °C vid 
hemmavarande bli ett behov till följd av den maximerade fönsterarean.  

 

Vid placering av lägenheten mot norr gav en ökad fönsterarea, en ökad solinstrålning och 
ökad vädring som kan ses i figur 12 och 13. Detta påvisade att innetemperaturen oftare 

överstiger 26 °C vid maximerad fönsterarea än vid minimerad fönsterarea. Trots lägenhetens 
nordliga placering fick solinstrålningen en inverkan som inte var väntad. Förväntat var att 
transmissionen via klimatskalet skulle bli större till följd av större fönsterarea, vilket påvisades 
med en ungefärlig fördubbling av energiflödet. Dock nästan fyrdubblas energiflödet för 
instrålad sol med maximerad fönsterarea i förhållande till minimerad fönsterarea och utgör 
därmed det näst största energiflödet efter frånluften. 

 

Skillnad av värmebehov beräknat utifrån CAV-fallet om 2015 års klimatdata eller 2018 års 
klimatdata användes visade på en mindre skillnad vid mindre fönsterarea per golvarea och 
en differens på cirka 5 kWh/m2 och år vid maximerad fönsterarea, med ett högre värde på 
värmebehovet utifrån 2018 års klimatdata. Trots att 2018 hade en generellt sett varmare och 
soligare sommar, gav det för ett helårs beräkningar ett ökat värmebehov. Detta kan bero på 
att övriga månader eventuellt inte var varmare i förhållande till år 2015. 
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Energiprestanda uppmätt som primärenergital vid lägenhetsplacering mot söder påvisade 
samma trend för samtliga fall där den mest optimala fönsterarean återfanns inom intervallet 
15 % till 20 % fönsterarea per golvarea, återigen kom fallet att urskilja sig för 
DCV+FTX+Utvändigt solskydd där minsta fönsterarea utgjorde det effektivaste fallet vilket 
kan ses i figur 15 och 16. När lägenheten placerades mot söder stramades intervallet åt något 
och understeg standarden för minergihus på mindre än 30 % fönsterarea per golvarea 
(Blomsterberg 2009).          

 

I figur 15 och 16 kan också skillnaden i om det utvändiga solskydden styrdes av endast 
inomhustemperatur eller utefter både innetemperatur och om de boende var hemma inte 
hade någon större inverkan på resultatet, vilket i figurerna är den bruna och gula linjen. Detta 
kunde bero på den yta som den utskjutande balkongen på 2,95 m skuggade beroende på 
solens position agerade solskydd under den tiden på dagen då solinstrålningen var som högst. 
Detta var också den yta i ytterfasaden som kunde förses med störst andel glas av den totala 
ytterväggen. Den minimala skillnaden kan också bero på att när solen stod något lägre vilket 
var senare på dagen då det fanns boende hemma och kunde dra ned solskyddet. Vad som 
också kan ses i dessa figurer är att skillnaden mellan utvändigt solskydd och mellanliggande 
solskydd inte gav något större utslag på resultatet, vilken är den gula och svarta linjen.     

 

I figur 17 och 18 ses en jämförelse av energiflöden vid maximerad fönsterarea per golvarea 
för tre olika case. Det är tydligt att det var lättare att inverka på värmebehovet snarare än 
kylbehovet där DCV+FTX+Utvändigt solskydd gav ett värmebehov på cirka en tredjedel i 
förhållande till de andra två casen, och inverkan på kylbehovet gav inget större utslag trots 
det utvändiga solskyddet vilket var det bästa i förhållande till mellanliggande och invändigt 
solskydd.  

 

De energiflöden som främst påverkades av minimerad eller maximerad fönsterarea vid 
söderläge är de för transmission, vädring och kylbehov vilket återses i figur 19 och 20. Att 
primärenergitalet fick en markant ökning med ökande fönsterarea förklaras tydligt utifrån 
dessa energiflöden. Med ökad transmission ökade troligtvis värmebehovet och ökande behov 
av vädring och kyla innebar att temperaturen ofta översteg 26 °C, alla dessa energiflöden 
hade en negativ inverkan på primärenergitalet.  

 

I jämförelse av primärenergitalets resultat utifrån att lägenheten var i söderläge då 2015 års 
klimatdata applicerades och 2018 års klimatdata applicerades hade en stor inverkan på 
utfallet. Dels var kyleffekten tvungen till att ökas från 2 500 W till 4 000 W för att ens klara 

av att kyla respektive lägenhet till en maximal innetemperatur på 26 °C. Detta gav en skillnad 
på cirka 20 kWh/m2 och år för vardera lägenheten med maximerade fönsterareor. Det vill 
säga att om klimatet kommer gå mot denna utveckling kommer fönsterarean i söderläge 
behöva minskas för att motverka övertemperatur och uppnå strävan mot ett 
energieffektivare samhälle. Som tidigare nämnt är målet i energisnåla hus många gånger att 
försöka utesluta kylbehov genom minskade fönsterareor (Blomsterberg 2009), detta kan 
också vara ett mål för strävan mot nära-nollenergihus.      
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5. Slutsats 

Slutsatsen är att fönsterareans storlek vid söderläge fick en märkvärd betydelse och därmed 
bör beaktas för att uppnå framtida krav på energihushållning. Om lägenheten vore placerad 
i nordlig riktning skulle fönsterarean vara av mindre betydelse för både värmebehov och 
primärenergital, och andra faktorer så som ventilationstyp spelade en större roll. 
Ventilationens energiflöde var en av de största posterna och därmed det som gav störst effekt 
på resultatet. Fönsterareans storlek fick främst en större inverkan om ytterväggens placering 
var mot det väderstreck med störst solinstrålning, det vill säga mot söder. 
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