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Abstract 
Looking at a modern building built in accordance with current standards. How high they are set and could they be 

higher? This report examines a hotel building located in Säve, just north of Gothenburg. One of the targets of this 

report was to reduce its heating demand by 50%. The goal would be reached by using environmentally friendly 

materials, as well as upholding financial targets. An important target was for the project to be economically viable.  

By increasing the insulation thickness of the buildings climate barrier and thus reducing the transmission losses to 127 

500 kWh / year, from 146 280, and making it more airtight lowered the energy lost through air leakage to 3 580 kWh 

/ year, from 28 650. The efficiency of the ventilation system was improved as well, reducing the ventilation losses to 

90 650 kWh / year, from 120 835. 

Despite these improvements the amount of energy needed for heating was reduced to  

192 450 kWh / year, a mere 28%. The target was 50% of the original 266 500 kWh / year. By having a thick layer of 

insulation problems with drying out the moisture will occur and thus it is also important to keep the thickness at a 

reasonable level. Otherwise mold would start to grow, affecting the integrity of the structure as well as the health of 

the residents. By limiting the insulation thickness moisture levels can be maintained in reasonable levels and to dried 

out during the warmer part of the year. 

Another goal of the project was that improvements could be made with environmentally friendly materials. Many of 

the materials used in today’s buildings can be replaced with wood. An abundant material in Sweden that should be 

used more, not least as it’s a benefit to the environment as it binds carbon dioxide. All the materials are not easy to 

replace. Concrete being one such material. It is not directly harmful to the environment but nothing SundaHus 

recommends using, except prefabricated elements. Its high compressive strength and ability to work with 

reinforcement is hard to beat.  

The costs of making these improvements and modifications were estimated to cost roughly SEK3 million. The true 

benefits or costs over the course of the buildings life span of 50 years are more difficult to estimate, as it’s highly 

dependent of the cost of electricity. At the price of SEK0.60 / kWh the project would be a loss of approximately 

SEK1.85 million whereas if the price would had been SEK1.50 / kWh it’s estimated that the project would turn to a 

profit of SEK4.16 million. 

The conclusion is that it’s possible to improve buildings, but putting exorbitant goals to reduce heating requirements 

by as much as 50% is unreasonable. Thick insulation layer can give more problems than they solve. Moisture could 

cause mold that can affect the structural stability and also negatively affect the health of the residents. If these 

constructive problems could be solved, it is still far from certain that the cost of carrying themselves.  

The electricity price is a determining factor to whether the project will turn to a loss or be profitable. 

 

 

  



Sammanfattning 
En modern byggnad enligt gällande normer. Hur hårda är kraven som ställs och skulle de kunna vara hårdare? I den 

här rapporten undersöks en hotellbyggnad belägen i Säve. Dess värmebehov skulle sänkas med 50 %. Målet skulle 

uppfyllas med miljövänliga material, enligt SundaHus, men samtidigt fanns ekonomiska mål. Projektet skulle vara 

ekonomiskt försvarbart. 

Byggnadens ritningar undersöktes och genom att öka på isoleringstjockleken i klimatskalet sänktes 

transmissionsförlusterna till 127 500 kWh/år, från 146 280. Genom att göra det tätare sänktes den energi som 

försvinner via luftläckaget till 3 580 kWh/år, från 28 650. Även ventilationssystemet gjordes effektivare vilket fick ner 

ventilationsförlusterna till 90 650 kWh/år, från 120 835. 

Trots dessa förbättringar lyckades inte värmebehovet sänkas till 50 % av ursprungliga 266 500 kWh/år. Det 

värmebehovet som arbetet resulterade i blev 192 450 kWh/år, vilket är en sänkning med endast 28 %. Detta kan 

förklaras av att vid tjocka isolerskikt uppstår problem med att torka ut fukten i klimatskalet. Risken med höga 

fukthalter är mögel som kan uppstå och påverka integriteten i konstruktionen. Genom att begränsa isolertjockleken 

kan fukthalten hållas i rimliga nivåer där den kan tänkas torka ut under årets varmare del. 

Ytterligare ett mål med projektet var att förbättringar skulle ske med miljövänliga material. Många av de material som 

används i dagens byggnader går att ersätta med trä. Ett material som Sverige borde använda mer. Inte minst för att det 

binder koldioxid. Alla material är inte lika lätta att byta ut. Betong är ett sådant material. Det är inte direkt farligt för 

miljön men är inget som SundaHus rekommenderar utom i prefabricerade element. Dess höga tryckhållfasthet och 

armeringsmöjligheter är tillsammans med att det är lättarbetat, så länge det inte bränt, svårslaget. 

Totalkostnaden för att göra ovan nämnda förbättringar var beräknat att kosta ungefär 3 miljoner. Sett till hur mycket 

som det sänker månadskostnaden på 50 år varierar resultatet beroende på elpriset. Ligger elpriset på 0,60 kr/kWh 

hamnar projektet på en förlust med ungefär 1,85 miljoner. Är elpriset istället så högt som 1,50 kr/kWh vänds 

förlusten till en vinst på 4,16 miljoner. 

Slutsatsen blir att det går att förbättra byggnader, men att sätta skyhöga mål om att minska värmebehovet med hela 50 

% är orimliga. Tjocka isolerskikt kan ge mer problem än vad de löser. Fukt skulle ge upphov till mögel som kan 

påverka konstruktionens stabilitet samt även påverka hälsan negativt för de boende. Om dessa problem rent 

konstruktivt skulle kunna lösas är det långt ifrån säkert att kostnaderna bär sig.  

Elpriset är en avgörande faktor för om projektet blir en förlust eller vinst. 
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Inledning 
I Säve, 4 km väster om Angered i Göteborg, byggs ett fyravåningshus i prefabricerade betongelement. 

Byggnaden planeras vara klar 2011. Vid projektering avsågs byggnaden endast att uppfylla BBR:s 

energihushållningskrav. Med det här arbetet vill jag visa att det inte ligger några ekonomiska hinder att 

överträffa dessa krav. 

Syftet att investera i bättre isolerade, tätare konstruktioner och minimera köldbryggor är att skapa vinster 

för miljön och vinster för ägaren i form av sänkta driftkostnader. Rapportens syfte är också att undersöka 

om detta går att göra med en byggnad som byggts utan att energiprestandan har getts särskild 

uppmärksamhet i projekteringen.  

Mål 

 Öka byggnadens energieffektivitet. Under utbildningens gång har vi lärt oss att halvera en 

byggnads värmebehov inte behöver vara materialkrävande. Utifrån denna kunskap anser jag att en 

minskning på 50 % av energiåtgången vid uppvärmning är ett rimligt mål. 

 Konstruktionen ska klassas enligt SundaHus Miljödata. Detta innebär att varje material som ingår 

i byggnadens delar kommer att bedömas utifrån vilket betyg det fått. Varje byggnadsdel får då ett 

betyg utifrån vilka material som det är byggt av och vilket betyg det fått. Hänsyn kommer att tas 

till nödvändiga material som är avgörande för konstruktionens funktion, detta görs genom 

viktning. Hela byggnaden får till slut ett helhetsbetyg. I största möjliga utsträckning ska material 

med betyg A väljas (SundaHus Kriterier 2013) 

 Ovanstående mål ska vara ekonomiskt motiverbar genom att den eventuellt ökade 

konstruktionskostnaden kvittas över livstiden samt insparat värmebehov. 

Syfte 

Syftet med examensarbetet är att få entreprenören och beställaren att se fördelarna med hållbart byggande. 

En konstruktionsdel kan bli dyrare att producera men detta vägs upp av ett lägre värmebehov. Eftersom 

byggnader idag har en livslängd på minst 50 år ger även en liten kostnadsminskning stort utslag under 

livstiden. 

Produktionskostnaden kan bli högre när fokus hamnar på att bygga energieffektivt, denna kostnad är i 

högsta grad synlig för byggherren. Vad som framgår mindre tydligt är att kostnaden för att driva och 

underhålla byggnaden kan bli mindre. Med detta examensarbete vill jag visa att en högre produktions-

kostnad kan vägas upp tack vare att de löpande kostnaderna blir lägre. 

”Med hänsyn för framtiden är det därför mycket viktigt att nya hus utformas så att de verkligen blir 

energieffektiva” (Abel & Elmroth 2008). 
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Avgränsningar 

Specifik energianvändning avser det som byggnaden använder till uppvärmning, komfortkyla, 

tappvarmvatten och fastighetsenergi (Isover 2014). Anledningen till att jag väljer och koncentrera mig på 

att minska värmebehovet är att det står för ca 70 % av den totala specifika energianvändningen i befintliga 

hus (Abel & Elmroth 2008). Även om hotellet är nybyggnation så har inga krav ställts på energi-

effektivitet vilket i princip borde resultera i liknande energianvändning. 

Att minska energianvändningen hjälper till att stabilisera klimatet. För att inte bidra till miljöförstöring och 

ohälsa får materialen även ett miljöbetyg från SundaHus. 

Jag har valt SundaHus Miljödata för miljöbedömning av byggdelar. 

Hotell definieras som ”hus eller del därav som inrymmer möblerade, tillfälliga bostäder avsedda för yrkesmässig 

uthyrningsverksamhet” (Rikstermbanken 2014), och därför kommer jag att följa de regler och normer som 

gäller bostäder. 

Där informationen är ofullständig utgår jag från BBR:s minsta krav gäller. 
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Beskrivning av byggnaden 

Allmänt 

Hotellet ligger på Åseby 9:1 i Göteborgs kommun strax intill Göteborgs City Airport. Bygglov gavs i 

oktober 2009, (Göteborgs stad 2009). 

Hotellet består av 63 st dubbelrum, konferensrum och restaurangdel. 

Byggdelarnas U-värden är beräknade med given data utifrån ritningar samt programmet VIP Energy. 

Indatavärden finns i bilaga 1. 

Byggdel Tjocklek [mm] U-värden [W/m2K] 

Yttervägg 480 0,145 

Platta på mark 350 0,215 

Golv 450 0,108 

Tak 660 0,141 

 

Figur 1, bild på kortsidan på Säveflygplats nya hotell. Det är i två våningsplan där det första innehåller ett kallgarage 
samt reception. 

Bilderna ovan och nedan visar hotellets kortsida samt långsida. Markplan består av ett garage som är 

ouppvärmt. I mina beräkningar kommer jag att förenkla och räkna detta som om det vore en platta på 

mark. Detta ska ur energisynpunkt ge ett resultat på säkra sidan i och med att ett garage hade fungerat som 

ett extra isoleringsskikt. 

Andra våningen består av hotellrum, konferensrum och restaurang. I mitten finns även ett atrium med 

glastak, ouppvärmt. Den extra värme som solen ger till atriumet är visserligen en värmebelastning som 

behöver transporteras bort. I mina beräkningar bortser jag från den effekten då det även påverkas av 

nattutstrålningen som sker på stjärnklara nätter då värme förloras mot rymden. 

 

Figur 2, bild på långsida med hotellrummen i den "högra" delen och restaurang samt konferensrum i den "vänstra".  
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Klimatskal 

Yttervägg 

 Plåt 

 Förhydningspapp 

 15 Plywood 

 28x70 Spikregel s600 

 9 Utvändig gips 

 45 Mineralull  

 45x45 Spikregel s600 

 170 Mineralull 

 45x170 Spikregel s600 

 0,2 Plastfolie 

 45 Mineralull 

 45x45 Spikregel s600 

 2x13 Invändig gips 

Väggen är totalt ca 480 mm tjock med ett U-värde på ca 0,145 W/m2K. 

Ytterväggens totala area är beräknad till 350 m2 exklusive fönster.  

Golv 

Detta bjälklag utgörs av T-element som vilar på balkar där utrymmet under T-elementen är fyllda med 

isolering, ca 450 mm. 

 100 T-element 

 450 Mineralull 

Konstruktionen har en total tjocklek på 550 mm med ett U-värde på 0,108 W/m2K. 

Fönster 

I ytterväggen sitter fönster med ett U-värde på ca 1,0 enligt uppgift från Jan Adolfsson på Stellan 

Jacobssons Ingenjörsbyrå AB. Dessa är av varierande storlek från mindre i hotellrummen till större i 

konferensrum och restaurang. Rumsfönstren är i genomsnitt ca 4 m2 och panoramafönstren ca 16 m2. 

 Rumsfönster: 63 st vilket ger 392 m2 där 112 m2 vetter inåt mot atriumet och räknas som om de 
vore mot uteluft. 

 Panoramafönster: 9 st vilket ger 140 m2. 

Storleken på ovan nämnda fönster är totalt 532 m2. 
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Takkonstruktion 

På byggnaden finns det 2 st taktyper där det ena täcker större delen av byggnaden medan ett mindre tak 

täcker en innergård/atrium. 

 Atriumtak: 
o Total yta, 349 m2, (16,7 x 21,6 m). 
o Taket består av glas och sitter ovanför ett atrium där väggarna är av samma typ som 

ytterväggarna. 
o Atriumet är ouppvärmt och väggar i anslutning till atriumet räknas som de ligger mot 

uteluft. 
 

 Huvudbyggnadens yttertak: 
o Ca 3 083 m2 (66x52 – 349 = 3 083). Ingen hänsyn till takets lutning har tagits då den är 

försumbar. 
o Isoleringen består av: 

 Plåt 

 Förhydningspapp 

 18 Plywood 

 120 Mineralull 

 45x120 reglar s1200 

 120 Mineralull 

 45x120 reglar s1200 

 400 Prefab betongblock 

Detta ger huvudbyggnadens tak en tjocklek på cirka 660 mm och ett U-värde på 0,141 W/m2K. 

Glastaket tas inte med i energiberäkningarna då det atrium som finns under ej är uppvärmt samt att väggar 
och fönster är identiska med de andra ytterväggarna. 

Platta på mark 

 150 Betong C28/35 

 100 Cellplast kvalité 100 

 Min 100 Makadam 

 Geotextil klass 2 

Plattan är ca 350 mm tjock och har ett U-värde på 0,215 W/m2K. 

För uträkning använder VIP Energy olika zoner på plattan, zon 0-1 m, zon 1-6 m och >6 m från den kant 

som ligger på klimatskalet. För att få ett approximativt värde på hela plattan har jag viktat de olika zonerna 

mot varandra och räknat fram 0,215 W/m2K. Detta för att underlätta mina beräkningar. 

1

3305𝑚2
(115𝑚2 ∗ 0,428𝑊/𝑚2𝐾 + 647𝑚2 ∗ 0,233𝑊/𝑚2𝐾 + 2543𝑚2 ∗ 0,201𝑊/𝑚2𝐾) ≈ 0,215 𝑊/𝑚2𝐾 

Plattans area utgör ca 3 432 kvadratmeter inklusive vägg (66x52 m) och 3 319 m2 exklusive väggen. 
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Anslutning platta på mark och vägg 

Nedan ses en principskiss av anslutning mellan platta på mark och vägg. Bilden visar även väggens 

uppbyggnad. Plattan ingår i garagets del i markplan och är, som tidigare nämnts, ej uppvärmd och 

kommer inte att ingå i beräkningarna. 

 

Figur 3, principskiss över yttervägg samt plattan under kallgaraget. 
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Metod 

Miljöbedömning 

Urvalsgruppen för byggnadsmaterial, som består av SundaHus Miljödata, har blivit bedömda efter deras 

Hälso- & Miljöpåverkan. Baserat på denna bedömning poängsätts varje material enligt ett antal kriterium. 

Den totala poängsumman ger ett bokstavsbetyg enligt figur 4. 

 

Figur 4, bilden visar vilket betyg en produkt får baserat på den totala poängsumman. Produkter kan även få betyg D, för 
ofullständig eller saknad dokumentation. 

”A” är det högsta betyget, ”C” det lägsta. Betyget ”D” får produkter vars sammanställning är ofullständiga 

eller om de saknar dokumentation. Ofullständig dokumentation leder också till att materialet inte får högre 

betyg än ”B”. 

Poängsumman bestämmer även om produkten ska rekommenderas eller inte. Detta visas med en upp-

/nedgående pil. Pilens färg anger vilka kriterier som blivit uppfyllda. Vid poängsumma ≥3,( ) 

rekommenderas produkten. Vid ≤0,( ) rekommenderas den inte. För den kompletta redovisning över 

hur material bedöms hänvisar jag till SundaHus bedömningskriterier (SundaHus Kriterier, 2013). 

Helhetsbetyg 

SundaHus miljödata innehåller många av de material som används i byggbranschen idag. I skrivande stund 

ca 81 500 byggvaror finns registrerade. I rapporten är det av intresse att bedöma en hel konstruktionsdel. 

Detta görs genom att betygen för varje ingående material viktas efter hur stor del det utgör av 

konstruktionen. Det som mäts är bredden på snittet och hur materialens fördelning ser ut. T ex kan ett 

väggsnitt bestå av ca 40-50% isolering varför isoleringens miljöbetyg värderas högt. 

Varje konstruktionsdel tilldelas ett betyg baserat på vilket störst andel av material har.  

Fuktberäkning 

Att beräkna den relativa fukthalten för varje skikt består i att kunna beräkna temperaturen vid varje skikt. 

Till detta används formeln nedan (Petersson 2008). Där Tx betecknar temperaturen vid skikt x, och R 

beräknas för varje enskilt skikt med hjälp av dimensioner och lambda-värden. 

𝑇𝑥 = 𝑇 ±
𝑅𝑥

𝑅𝑠𝑖+∑ 𝑅𝑖+𝑅𝑠𝑒
(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)    (2014.1) 

𝑅 =
𝑑𝑖𝑚

𝜆
 

Temperaturen inne sätts till 21 grader då det är en vanlig rumstemperatur. För den yttre används ett 

månadsmedel och hämtas från tabell 12.1 från ovan nämnda bok. 

Med hjälp av temperaturen för varje skikt beräknas dess mättnadsånghalt, vs. 

𝑣𝑠 =
1,32

𝑇
∗ [1 + 0,02 ∗ (𝑇 − 273)]4    (2014.2) 

javascript:ShowHelp('110_4_211')
javascript:ShowHelp('110_4_253')
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Formel nedan används för beräkning av hur fukten inifrån fördelar sig beroende på skiktens ång-

genomgångsmotstånd, Z. Fukthalten inne, vinne, uppskattas. Ju varmare medeltemperaturen är per år, desto 

mindre befinner sig människor inne, och detta innebär ett mindre fukttillskott. 

𝑣𝑥 = 𝑣 ±
𝑍𝑥

∑ 𝑍𝑖
∗ ∆𝑣     (2014.3) 

𝑍 =
𝑑𝑖𝑚

𝛿
 

𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒 = 4 − |0,2 ∗ 𝑇| 

De ovan nämnda formlerna används i ett exceldatablad för enkelt få fram resultat för varje skikt i varje 

konstruktionsdel. Detta görs för varje månad och sammanfattas i ett diagram. BBR anger en högsta gräns 

om RF på 75 %. Om detta överstigs i något skikt måste det påvisas att materialet inte påverkas negativt, 

(Johansson et al. 2005). 
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Energiberäkning 

För att beräkna byggnadens energibalans använder jag mig av en tabellmetod för att få fram antalet 

gradtimmar, (Arvidsson 2011). 

I bilden nedan visas antalet gradtimmar beroende på vilken zon byggnaden ligger i samt vilken inomhus-

temperatur som ska antas. Tabellvärdet  multipliceras med byggdelens U-värde samt dess area. Produkten 

visar energiåtgången för att upprätthålla vald temperatur i byggnaden. 

 

Figur 5, i bilden visas en tabell över gradtimmar i respektive zon i Sverige (Arvidsson 2011). 

U-värdet på respektive byggnadsdel beräknas med hjälp av konstruktionsritningar på hotellet som jag fått 

av Jan Adolfsson1 

  

                                                      
1 Jan Adolfsson, Stellan Jacobssons Ingenjörsbyrå AB, muntlig information, 25 okt 2010.  
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Ventilation 

Enligt uppgifter från den entreprenör som konstruerar och bygger ventilationssystemet uppfylls BBRs 

krav.  

BBR 

Kap 9:2 anger att den specifika energianvändningen för klimatzon söder får uppgå till högst 

110kWh/år,m2 för bostäder och 100kWh/år,m2 för lokaler. Krav på högsta genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient (Um) 0,5W/m2K för bostäder respektive 0,7W/m2K för 

lokaler. Den area som ska användas är den som ska värmas till mer än 10 grader samt 

begränsa byggnadens klimatskal, Atemp. 

Ekonomi 

Oavsett om en välisolerad byggnad ger minskad värmeförlust och bättre miljö måste den ställas i relation 

till den eventuellt större investeringen. 

Det finns olika metoder för att analysera hur en investering påverkar kostnaderna över tid. Den jag valt är 

nuvärdesmetoden vilket är en metod att beräkna värdet av framtida betalningar till det värde de hade haft 

idag.  

P - den framtida betalningen, i det här fallet den kostnad som sparas in på att sänka värmebehovet.  

i – kalkylränta. Den ränta en alternativ investering hade gett. 

n – antalet perioder över vilken betalningarna ska beräknas över. 

I – den ursprungliga investeringen.  

𝑁𝑈 = 𝐼 +
𝑃

(1+𝑖)𝑛      (2014.4) 
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Genomförande 

Energiberäkning 

För att kunna beräkna uppvärmningsbehovet krävs en energiberäkning. Här är materialens värmelednings-

förmåga λ-värde avgörande. Enheten är W/m, K och lägre är bättre. Luft har till exempel λ = 0,026 och 

betong har 1,7. Ju mer luft som finns i ett material, desto mindre värme transporteras. Vilket är att föredra 

i en byggnads klimatskärm. 

λ-värde t delat med tjockleken på materialet ger U-värdet, W/m2, K. 

Tillskottsvärmen består av energi som fås från bland annat personvärme, användning av elapparater och 

uppvärmning i form av till exempel fjärrvärme. 

Värmeförluster 

Byggnadens värmeförluster i form av transmission, läckage och ventilationsförluster redovisas i tabell 1. 

Tabell 1, visar byggnadens energiförluster från transmission, ventilation och luftläckage före några förbättringar har 
gjorts till klimatskalet. 

Oförändrat skick 

Byggdel kWh/år kWh/m2, golvarea 

Transmissionsförluster 146 280 44,3 

Ventilation 120 835 36,6 

Luftläckage 28 650 8,7 

   

Totalt 295 765 89,6 

 

Tabell 2, tabellen visar arean och U-värdet för respektive byggdel samt värmetransportkoefficienten. 

Transmission 
Byggdel Area, m2 U-värde, W/m2K Värmetransport, W/K 

Vägg 350 0,145 50,75 

Fönster 535 1,000 535,00 

Tak 3 083 0,141 434,70 

Golv 3 319 0,108 358,45 

Värmetransportkoeff.  Um ≈ 0,189 ∑ ~1 380 

 

I tabellen ovan visas vilket U-värde varje byggdel har var för sig. Um är den genomsnittliga värmegenom-

gångskoefficienten på byggnaden och jämförs med BBRs krav på 0,5 för bostäder. 

Värmetransporten 1 380 multipliceras med 106 000 gradtimmer, som beror på vilken innetemperatur och 

var byggnaden ligger. 

1 380 ∗ 106 000 = 146 280
𝑊ℎ

å𝑟
≈ 146 280 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 
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Tabell 3, värdena i tabellen har tillhandahållits av Håkan Elfström, Andersson & Hultmark AB som projekterat 
ventilationssystemet. 

Ventilation 
Del av byggnad Flöde, m3 Verkningsgrad, VVX 

Konferens & Restaurang 11 800 

80 % 
Kontor 5 400 

Hotell 72 

Totalt flöde 17 272 

 

17 272 * 106 000 * 0,33 * (1-0,8) ≈ 120 835 000 Wh/år = 120 835 kWh/år. 

0,33 är luftens energiinnehåll och (1-0,8) är värmeväxlarens verkningsgrad. 

Luftläckage 

Eftersom byggnaden vid tiden för denna rapport inte är färdigbyggd finns det inga uppgifter på hur stort 

luftläckaget är. Enligt Håkan Elfström, Andersson & Hultmark AB, kommer byggnaden uppfylla BBRs 

krav. 

I BBR Kap 9:31 finns inget direkt krav om högsta luftläckaget utan endast "..klimatskärmen ska vara så tät 

att krav på byggnadens energianvändning och installerad eleffekt för uppvärmnings uppfylls." (BBR). 

Istället används gränsvärdet max 0,8 l/sm2 vid ±50 Pa tryckskillnad. Med m2 avses Aom. 4 % av detta 

värde anses vara vid normalt lufttryck. (Petersson 2009) 

Detta medför att byggnadens 7 105 m2, Aom, ger ca 28 650 kWh/år. 

 

0,8
𝑙

𝑠
∗ 4 % = 0,032

𝑙

𝑠
= 0,000032

𝑚3

𝑠𝑚2
 

0,000032 ∗ 7105𝑚2 ∗
3600𝑠

ℎ
= 819

𝑚3

ℎ
 

819 ∗ 0,33
𝑊

𝑚3
∗ 106000

𝐾ℎ

å𝑟
= 28 650 000

𝑊ℎ

å𝑟
= 28 650 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 
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Värmetillskott 

Byggnadens värmetillskott är personvärme, användning av el vid till exempel belysning, annan verksamhet 

och solinstrålning. Dessa tillskott visas nedan i tabell 5. 

Värmetillskott från solinstrålning via fönstren ses i tabell 4 nedan. Mängden energi som träffar fönstren är 

beroende väderstreck. Störst värmebehov finns under vintern, våren och hösten. Av denna anledning 

adderas värdena från tabellen från september till och med maj. (Peterson 2008) 

Detta ger ca 43 310 i söder, 22 360 i väst och öst samt 6 620 Wh/m2 i norr, (eftersom det i skrivande 

stund är okänt i vilket väderstreck byggnaden ligger). Fönsterarean är jämt fördelat på byggnadens 4 sidor 

varför felet bör bli minimalt. 

En effekt av att fönstren har ett lågt U-värde är att det påverkar hur stor del av dagsljus och solenergi som 

kommer igenom. Detta betecknas som transmittans, τ. Ett U-värde på 1,0 ger en transmittans, det vill säga 

hur mycket ljus som glaset släpper igenom, som är ungefär 50-60 %. (SP 2012) 

Tabell 4, solinstrålning mot fasader i olika väderstreck uppdelat per månad, W/m2, vägg. 

    

 S V/O N 

Jan. 2 710 550 130 

Feb. 4 880 1 550 370 

Mars 6 320 3 050 730 

April 6 410 4 750 1 350 

Maj 5 730 5 630 2 350 

Juni 5 460 6 190 3 210 

Juli 5 580 5 960 2 830 

Aug. 5 970 5 020 1 700 

Sept. 6 130 3 520 900 

Okt. 5 620 2 110 510 

Nov. 3 480 850 200 

Dec. 2 030 350 80 

Totalt 60 320 39 530 14 360 

Totalt under 
uppvärmningssäsong 

43 310 22 360 6 620 

 

Andelen personvärme påverkas av hotellets beläggningsgrad. Ju fler inkvarterade desto större värme-

tillskott och vice versa. Tillväxtverket ger varje månad ut beläggningsstatistik för Sveriges närings-

verksamhet. Denna innefattar campingplatser, stugbyar, vandrarhem med flera. I 2011 års rapport visas 

statistik från de senaste 10 åren där hotellverksamheterna i Sverige har legat stadigt på ca 50 % 

kapacitetsutnyttjande. (SCB 2012a) 

Det gör att värmetillskottet från personvärme blir, 100 W/person * 126 * 0,5 = 6,3 W, vilket ger  

6,3 * 3600 * 365 = 8 300 kWh/år. 

Utöver solinstrålning och personvärme finns även verksamhetsenergi med som värmetillskott. Hotell och 

restauranger förbrukar 150 kWh/m2 per år till bland annat belysning, servrar, datorer, hissar etc. Denna 

energi bidrar till tillskott av värme. (SCB 2012b) 
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Tabell 5, värmetillskott fördelat på solinstrålning, personvärme samt energin från verksamheten. 

Värmetillskott 
Källa kWh/m2, år m2 Värmetillskott, kWh, år 

Solinstrålning, τ = 0,6    

      Söder 43,310 134 5 805 

      Väst/Öst 22,360 2x134 5 995 

      Norr 6,620 133 880 

Personvärme 0,1/person 126 person 8 300 

Totalt värmetillskott   20 980 

 

 

Energibalans 

I tabellen nedan visas värmetillskotten och värmeförlusterna. Differensen är byggnadens värmebehov, 

266 485 kWh. 

Målet, att minska värmebehovet med 50 %, blir cirka 266 485/2 ≈ 133 245 kWh. 

Tabell 6, energibalansen visar byggnadens värmetillskott samt värmeförluster. Värmebehovet blir den del tillskotten 
inte täcker. 

Energibalans, före förändring, [kWh/år] 

Värmetillskott   

Solinstrålning  20 980 

Personvärme  8 300 

  29 280  

Värmeförluster   

Transmission  146 280 

Ventilation  120 835 

Luftläckage  28 650 

  - 295 765 

 Totalt: - 266 485 
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Förbättringar 

För att kunna uppnå målet om 50 % minskning av värmebehovet, ska byggnaden förbruka max  

133 245/3 319 ≈ 40 kWh/m2 golvarea. 

Ventilation 

Systemet i byggnaden har en verkningsgrad på 80 %. I bästa fall kan verkningsgraden komma upp mot  

90 %. (Svensk ventilation 2011)  

Jag väljer att vara mer konservativ och räknar med att uppnå 85 % verkningsgrad. 

 

17 272 ∗ 106 000 ∗ 0,33 ∗ (1 − 0,85) ≈ 90 650 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

Luftläckage 

Projektörerna har satt som krav att klara BBRs krav om 0,8 l/sm2. Det går att göra mycket tätare än så om 

kvalitéten på tätskiktet är högt. (Sikander 2009) 

Sikander refererar till en tabell om passivhus med en lufttäthet på 0,1 l/sm2 vilket är en hög ambitionsnivå. 

En annan ambitionsnivå som föreslagits är att kräva en lufttäthet på högst 0,2 l/sm2 i projekteringsfasen. 

(Sikander et al. 2007) 

Jag anser att ambitionsnivån för det här bygget bör ligga högt om det ska finnas möjlighet att sänka 

uppvärmningskostnaderna med 50 %. Om klimatskalets lufttäthet är 0,1 l/sm2 ger det ett totalt luftläckage 

på 3 580 kWh/år. 

0,1
𝑙

𝑠
∗ 4 % = 0,004

𝑙

𝑠
= 0,000004

𝑚3

𝑠𝑚2
 

0,000004 ∗ 7105𝑚2 ∗
3600𝑠

ℎ
= 102

𝑚3

ℎ
 

102 ∗ 0,33
𝑊

𝑚3
∗ 106000

𝐾ℎ

å𝑟
= 3 580 000

𝑊ℎ

å𝑟
= 3 580 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

 

Transmissionsförluster 

När förbättringarna är gjorda i ventilationssystemet och luftläckaget är korrigerat återstår ca 60 000 

kWh/år eller 18,3 kWh/m2 per år, som ska sparas in genom att förbättra klimatskalets U-värde. 

Detta innebär att värmetransporten ska begränsas till max ca 86 000 kWh/år i transmissionsförluster. För 

att det ska vara möjligt måste Um vara högst 0,11 W/K. 

86 000 000 𝑊ℎ

106 000 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

7300 𝑚2

1

= 0,11 𝑊/𝐾 

Nedan följer förändringar på väggen där isoleringens tjocklek har ökats och i vissa fall bytts ut mot ett 

med bättre λ-värde.  
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Att uppnå ett Um på 0,11 för klimatskalet är en praktisk omöjlighet under givna förutsättningar. Fönstrens 

U-värde är för högt och gör tillsammans med fönstrens andel av omslutningsarean att värdet 0,11 inte går 

att nå. 

Tabell 7, visar transmissionsförlusterna genom respektive byggdel efter att dessa har förbättrats. 

Transmission 
Byggdel Area, m2 U-värde, W/m2K Värmetransport, W/K 

Vägg 350 0,117 40,95 

Fönster 535 0,900 481,50 

Tak 3 083 0,111 342,20 

Golv 3 319 0,102 338,55 

Värmetransportkoefficient  Um ≈ 0,165 ∑ ~1 203 

 

1 203 ∗ 106 000 = 127500 000
𝑊ℎ

å𝑟
≈ 127 500 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 
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Yttervägg [Befintlig]  Förbättring 

Plåt   - 
Förhydningspapp  - 
15 Plywood  - 
28x70 Spikregel s600  - 
9 Utvändig gips  - 
45 Mineralull  90 Mineralull 
45x45 Spikregel s600  - 
170 Mineralull  240 Mineralull 
45x170 Spikregel s600 - 
0.2 Plastfolie  - 
45 Mineralull  - 
45x45 Spikregel s600  - 
2x13 Invändig gips  - 

Väggen är totalt ca 380 mm tjock med ett U-värde på ca 0,145 W/m2, K. Den förbättrade väggen får ett 

U-värde på 0,117 W/m2, K vilket är en avsevärd förbättring som åstadkommits med hjälp av ytterligare 

115 mm isolering, samt att fönstrens U-värde sänkts från 1,0 till 0,9 W/m2, K. Totalt blir väggen 540 mm. 

Golv [Befintlig]  Förbättring 

   60 Slipad överbetong 

   Armeringsnät 

   50 Mineralullskiva 

   50 Mineralullskiva 

100 T-element  - 

450 Mineralull  - 

Konstruktionen har en total tjocklek på 550 mm med ett U-värde på 0,108 W/m2, K. Här finns inget 

ytterligare utrymme att fylla med isolering. Det finns däremot möjligheter att använda effektivare material, 

det vill säga mineralull med lägre U-värde. 

Att sänka lambda-värdet från 0,041 till 0,033 gav ett U-värde för hela golvet på 0,102 W/m2, K. 

Tak [Befintlig]  Förbättring 

Plåt   - 
Förhydningspapp  - 
18 Plywood  - 
120 Mineralull  - 
45x120 reglar s1200  - 
120 Mineralull  - 
45x120 reglar s1200  - 
400 Prefab betongblock  120 Mineralull 
   45x120 reglar s1200 
   400 Prefab betongblock 

I taket har jag istället för att förbättra den redan bra isolering lagt till ett extra lager 120 mm isolering. 

Detta ger huvudbyggnadens tak ett U-värde på ca 0,141 W/m2, K. Förbättringen består av ytterligare  

120 mm isolering. Totalt ger förbättringen ett U-värde på 0,111 W/m2, K och 778 mm tjock. 
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Energibalans 

I energibalansen nedan syns att efter förbättringarna av klimatskalet så har byggnadens ett 

värmeunderskott på 192 450 kWh. Detta kan jämföras med underskottet innan förbättringarna på 266 485 

kWh. En förbättring med 74 035 kWh. Detta kan jämföras med målet att spara 50 %, det vill säga  

133 245 kWh/år. Ett mål som missas med 59 210 kWh/år. 

Tabell 8, visar byggnadens energiförluster från transmission, ventilation och luftläckage efter att förbättringar har gjorts 
på klimatskalet samt dess ventilationssystem. 

Energibalans, efter förändring, [kWh/år] 

Värmetillskott   

Solinstrålning  20 980 

Personvärme  8 300 

  29 280  

Värmeförluster   

Transmission  127 500 

Ventilation  90 650 

Luftläckage  3 580 

  -221 730 

 Totalt: -192 450 
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Investeringskostnader 

Uppskattning av kostnader för extra isolering enligt Sektionsfakta. Boken specificerar arbetskostnaden 

som 175 kr/tim, till detta tillkommer omkostnader, 252 % av arbetskostnaden. (Wikells 2010) 

Tabell 9, materialåtgång, -kostnad samt tidsåtgång för de olik material som läggs till i byggdelarna. 

Sektionsfakta 
Byggdel Area, 

m2 
Materialkostnad Materialåtgång Tidsåtgång [tim] 

Vägg 350    

45 Mineralull  21,90 1 m2 0,07 

45x45 Regel  17,85 3 m 0,09 

70 Min. ull  34,05 1 m2 0,08 

45x70 Regel  35,80 4 m 0,28 

  109,6 kr/m2  0,52 tim 

Tak 3 083    

120 Mineralull  54,70 1 m2 0,08 

45x120 Regel  59,60 4 m 0,32 

  114,30 kr/m2  0,40 tim 

Golv 3 319    
60 Slipad 
överbetong 

 84,00 1 m2 0,23 

Armeringsnät  30,84 1,2 m2 0,05 
50 Mineralullskiva  79,70 1 m2 0,06 
50 Mineralullskiva  79,70 1 m2 0,06 

  274,24 kr/m2  0,40 tim 

 

Utifrån ovan tabell framgår att extra isolering i vägg kostar, se nedan: 

109,6 + 0,52 * 175 (1 + 2,52) = 429,92 kr/m2 

429,92 * 350 = 150 500 kr 

För den extra isoleringen i tak, blir kostnaden: 

114,30 + 0,40 * 175(1 + 2,52)= 360,70 kr/m2  

360,70 * 3083 = 1 112 000 kr 

För extra isolering i golvet blir kostnaden: 

274,24 + 0,40 * 175(1 + 2,52)= 520,64 kr/m2  

520,64 * 3319 = 1 728 000 kr 

Totalt kostar extraisoleringen 2 990 500 kr. 

Med hjälp av en investeringskalkyl och nuvärdeskalkyl jämförs den totala kostnaden av olika investeringar 

över byggnadens livstid.  
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Investeringskalkyl 

Investeringskostnaden på 2 990 500 ställs i tabellen nedan mot att uppvärmningsbehovet sjunker från 266 

485 kWh till 192 450 kWh/år. 

Beroende på uppvärmningsalternativ ligger priset på 1 kWh mellan 0,60 - 1,50 kr. (Ekonomifakta 2013) 

Tabell 10, investeringskalkyl där alternativ 1, där en investering på ca 3 miljoner har gjorts för att minska värmebehovet, 
ställs mot alternativ 2, där ingen sådan investering har gjorts. 

Investeringskalkyl, 50 år. 

Investeringskostnad, [kr] Elpris, [kr] Uppvärmningskostnad, kr/år NU-värde 

Alternativ 1, Värmebehov 192 450 kWh/år 

2 990 500 0,60 115 470 -5 961 500 

2 990 500 1,50 288 675 -6 129 500 

Alternativ 2, Värmebehov 266 485 kWh/år 

0 0,60 159 891 -4 114 000 

0 1,50 399 728 -10 285 000 

 

I tabellen ovan syns kostnaderna för 50 års uppvärmning omräknat till hur mycket det är värt idag. 

Tabellen visar att om elpriset är lågt, 60 öre per kWh, är investeringen inte värd att göra.  

Ett elpris på 60 öre skulle innebära en förlust på 4 114 000 – 5 961 500 = -1 847 500 kr. 

Ligger elpriset istället 1,50 kr per kWh görs en vinst på 10 285 000 – 6 129 500 = 4 155 500 kr. 
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Miljöbetyg 

Tabellerna nedan visar de material, produktnamn, tillverkare och BSAB-kod som ingår i respektive 

byggdel. Med finns även andelen angiven i procent. Denna används för viktning av helhetsbetyget baserat 

på ingående delars individuella betyg. 

Kommentar till betygen: en del av materialen med betyg ”B” har ofullständig dokumentation. En konsekvens 

är att de materialen inte kan få högre betyg men ändå rekommenderas. 

Grund 
Tabell 11, där varken namn eller tillverkare har angivits finns ett flertal olika tillverkare. 

Materialtyp: Namn: (BSAB) Tillverkare: Betyg: 

Betong (43 %) - (ESE) - (-5)  
Isolering (28 %) Jackofoam (IBC.12) Jackon (+4)  
Dränering (28 %) Makadam (DC) - (+5)  
Geotextil (≤1 %) HiPerTexTb2A (DBB) Tessilbrenta (+6)  
 

Betyg 

Viktat slutbetyg blir B. Material med betyg B utgör 71 % av konstruktionsdelen. 

    

Tak 
Tabell 12, isoleringsskiktet består till 96 % av isolering, övriga 4 % är träregel. 4 % av 46 % är ~2 %. 

Materialtyp: Namn: (BSAB) Tillverkare: Betyg: 

Ytbeläggning (<1 %) Prelaq (JVB) SSAB Tunnplåt 
(+3)  

Tätskikt (<1 %) Derbigum SP (JS) Derbigum (+2)  
Skiva (2 %) Plywood (KEB) Vänerply (+6)  
Isolering (44 %) Rockwool Stenull (IBG) Rockwool (+7)  
Träregel(2 %) Byggträ, 

obehandlat(HSD.1) 
Moelven (+9)  

Prefab betong(51 %) Betongvaror (GBC) Skandinaviska 
Byggelement (+3)  

Betyg 

Viktat slutbetyg blir A. Material med betyg A utgör 99 % av konstruktionsdelen. 
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Yttervägg 
Tabell 13, i väggen består ~10 % av isoleringsskiktet av träregel. 10 % av 80 % är 8 %. 

Materialtyp: Namn: (BSAB) Tillverkare: Betyg: 

Ytbeläggning (<1 %) Prelaq (JVB) SSAB Tunnplåt (+3)  
Vindskydd (<1 %) Isola Top3 (JS) Isola (+6)  
Skiva(3 %) Plywood (KEB) Vänerply (+6)  
Träregel (8 %) Byggträ, obehandlat (HSD.1) Moelven (+9)  
Isolering (80 %) Träregelskiva (IBE. 241) Isover (+5)  
Diffusionsspärr (<1 %) Byggfolie (JSD) Ahlsell (+2)  
Gipsskivor (6 %) Secura Board (KBC.2) Danogips (+9)  
 

Betyg 

Viktat slutbetyg blir A. Material med betyg A utgör 98 % av konstruktionsdelen. 

 

Golv 

Materialtyp: Namn: (BSAB) Tillverkare: Betyg: 

Prefab betong (18 %) Betongvaror (GBC) Skandinaviska 
Byggelement (+3)  

Isolering (82 %) Cellulosa, Ekofiber 
lösull (IBF) 

Ekofiber (+10)  

 

Betyg 

Viktat slutbetyg blir A. Material med betyg A utgör 100 % av konstruktionsdelen. 
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Fuktberäkningar 

Källa: Exceldatablad 

Tak 

Grafen nedan visar den beräknade fukthalten i takets alla skikt över årets månader. BBRs krav på högst 75 

% kan ses som vägledande och bör följas. Dessa krav går att frångå genom att kunna bevisa att materialen 

som har en högre fukthalt klarar detta utan att drabbas av mögelpåväxt (Johansson et al. 2005). Med stöd 

av detta anses taket klara fuktkraven. 

 

Figur 6, graf över den relativa fukthalten i taket under årets månader fördelat per skikt. Den horisontella linjen 
representerar BBRs krav på högst 75 % luftfuktighet. 

 

 

  

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec

Plåt

Papp

Plywood

Mineralull

Mineralull

Betong

Inne

BBRs Krav



30 
 

Vägg 

Nedan ses grafen över varje skikt i väggen. BBR har satt ett krav om max 75 % relativ fuktighet, BBR 

6.512. Detta kan förbises om materialen klarar högre luftfuktighet utan att drabbas av mögelpåväxt eller 

hälsofarliga föreningar. Mineralull klarar 90-95 % fukthalt innan mikrobiell tillväxt sker. Trä och 

träbaserade material klarar 75-80 %, strax över vad BBR rekommenderar. (Johansson et al. 2005) 

 

Figur 7, Graf över relativ fuktighet i respektive skikt i väggen. Vid 75 % finns risk för mögelpåväxt men eftersom tid 
finns för att låta skikten torka ut på sommarhalvåret anses det inte vara något problem. 
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Resultat 
Energi 

Att sänka uppvärmningsbehovet med 50 % till ~133 250 kWh/år visade sig vara ogenomförbart. Även 

genom att öka effektiviteten på värmeväxlare från 80 % till 90 %, genom att välja fönster med högre 

värmemotstånd, samt öka klimatskalets övriga delars värmemotstånd. 

Klimatskalet gjordes tätare. Totalt sett är detta däremot en mindre men procentuellt den största 

förbättringen. Klimatskalet släpper igenom 87,5 % mindre värme, från 28 650 kWh till 3 580 kWh. 

De andra delarna av klimatskalet såsom tak, väggar och golv har fått mer isolering. En del har även fått 

lägre lambdavärde på grund av brist på utrymme för mer isolering. Väggens värmetransport har sänkts till 

41W/K från 51, en förbättring med ca 19 %. Fönstrens värmetransport sänks ca 10 %, till 482W/K från 

535. Takets värmetransport sänks 21 %, till 342 W/K från 435. Till sist sänks golvets värmetransport med 

5,5 %, till 339 W/K från 358. 

Fukt 

En del av skikten i tak och vägg utsätts för fukt under fem till sex månader av året. Detta anses inte vara 

ett problem. Mineralullen tål luftfuktigheter, upp till 90-95 % (Johansson et al. 2005) vilket inte 

uppkommer varken i vägg eller tak. 

Fukthalten är som högst under årets kallare månader, vilket hämmar tillväxten av mögel på grund av kylan. 

Då detta i kombination med att under sommaren sker en uttorkning av skikten och ger då ett tillräckligt 

skydd mot mögelskador. 

Miljö 

Alla byggnadsdelar har fått helhetsbetyg A förutom grunden. Anledningen är att betong inte är en produkt 

som rekommenderas av SundaHus Miljödata, då den klassas som hälsofarlig både i tillverkningsfasen och i 

byggskedet. Av förståeliga skäl är den viktig för byggnadens hållfasthet och kan inte uteslutas. Eventuellt 

kan en alternativ byggmetod med prefabricerade betongelement vara lösningen som, enligt SundaHus 

Miljödata, ska vara bättre. 

Ekonomi 

Investeringskalkylen visar att, beräknat över byggnadens livstid på 50 år, investeringen på ca 3 miljoner 

kan ge en vinst på ca 4,16 miljoner. Detta gäller om priset för el ligger på 150 öre/kWh. Är istället priset 

60 öre går projektet med förlust på ca 1,85 miljoner.   
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Diskussion 
Att minska uppvärmningsbehovet med 50 % visade sig inte vara möjligt. Riskerna med att fortsätta göra 

att lägga in mer isolering och på så sätt göra att klimatskalet skulle släppa igenom mindre värme är att 

fukthalten blir för hög. Den fukt som kommer inifrån byggnaden från verksamhet kan inte torkas ut utan 

ansamlas vilket gör att risken för mögel är överhängande. 

Att göra det ekonomiskt försvarbart var också svårt. Anledningen huruvida projektet blir lönsamt beror 

till stor del på elpriset. Ett högt elpris gör att den absoluta månadskostnaden minskar, även om den 

procentuella förändringen är densamma. Som elpriset är i skrivande stund finns det inga ekonomiska 

incitament för att göra en byggnad mer energieffektiv än norm. För det måste elpriset upp. 

I rapporten har jag inte beaktat att elpriset inte ligger på en stadig nivå utan förändras över tid. Detta gör 

att resultatet kan bli missvisande. En bättre metod skulle ha omfattat även prisförändring på elen men att 

förutspå elpriset är svårt. Att göra ett rimligt antagande för hur elpriset ser ut på 50 års sikt är för mig en 

omöjlighet. Jag tycker ändå att kärnan blir densamma, att om elpriset är högt är projektet värt att 

genomföra. Är det inte det måste man finna andra värden, t ex miljövinster. 

Det hade varit av intresse med en analys på vilket elpris som hade legat på break-even. Alltså vad elen 

behövt kosta för att det inte skulle vara varken förlust eller vinst. Fördelen hade varit att då kunna sätta 

upp en budget för hur mycket som förbättringen/investeringen hade fått kosta.  

En stor miljövinst är att minska den mängden energi som byggnaden behöver för uppvärmningsbehovet. 

En annan är att välja material som är mer miljövänliga än andra. Ett material som är svårt att byta ut är 

betong. Dess tryckhållfasthet, beständighet och att den är lättbearbetad så länge det inte bränt.  

Råvaran trä är något Sverige har stor tillgång till och borde även utnyttja mer än vad som görs. Det är ett 

miljövänligt och återvinningsbart material. Lättjobbat och fri från gifter i alla produktionssteg. Bra 

exempel finns där limträbalkar och pelare har utnyttjats i byggnader. Estetiskt kan trä vara trevligt att ha i 

byggnader. 

Som isolermaterial finns det ett antal olika material, t ex cellulosafiber, glasfiber och stenull. De har lite 

olika egenskaper främst tänker jag på förmågan att stå emot eld. I större byggnader, i detta fall ett hotell, 

ställs det höga brandkrav. Här är stenull ett bra material som tål höga temperaturer. I grunden behövs det 

ett isolermaterial som klarar höga tryck, vilket cellplasten gör. Dessa krav på materialen göra att riktigt 

miljövänliga alternativ inte finns utan det näst bästa måste användas. 

Samma höga krav ställs på det skikt som håller fukten borta från klimatskiktet, diffusionsskiktet. När 

väggar och tak blir tjockare läcker det inte längre ut tillräckligt med värme som kan torka bort fukten. Här 

måste det till en diffusionsspärr av ett plastmaterial vilket inte är det miljövänligaste materialet, men det är 

tvunget för att hålla konstruktionen tät.  
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Slutsats 
Trots mer isolering, tätare klimatskal samt effektivare uppvärmningsenheter är det inte lätt att sänka en 

byggnads värmebehov 50 %. Med mer isolering följer andra problem som fukt. I äldre otäta byggnader 

släpps det igenom värme som hjälper till att torka ut klimatskalet. När detta blir tätare och tjockare kan det 

bli problem med att bli av med fukten. Mindre hål och otätheter är andra saker som kan orsaka framtida 

skador. 

Många byggnadsmaterial går att ersätta med mer miljövänliga alternativ. Det är när kraven blir höga, som 

för brand eller för att stänga ute fukt från klimatskalet, som mindre miljövänliga alternativ krävs. Exempel 

på detta är stenull mot brand och plastfolie mot fukt. Detta drar oundvikligen ner miljöbetyget på 

byggnaden. 

Montaget och uppförandet av dagens täta konstruktioner kräver mycket av de som utför jobben. De som 

är involverade måste ha kunskaper om montagemetoder och hur små fel kan påverka hela konstruktionen. 

Har arbetsstyrkan fått utbildning och blivit erfarna behöver det byggas fler täta hus för att få kontinuitet så 

att utbildning inte krävs inför varje ny byggnation. Det skulle troligen fördyra montaget. Ett fortsatt arbete 

där det framgår hur olika nyckeltal, som kvadratmeterpris, har förändrats vid användandet av samma 

arbetsstyrka och liknande hus skulle vara av intresse. 

Att göra dessa extra investeringar ekonomiskt försvarbara är svårt och beror till stor del på elpriset. Innan 

en sådan här investering görs bör man fundera över hur viktig den ekonomiska biten är. En snabb sökning 

på historiska elpriser visar att det över tid faktiskt sjunkit. Att enbart minska värmebehovet för att kunna 

sänka månadskostnaden kan visa sig bli en dålig affär. Något som hade gjort denna rapport mer användbar 

hade varit om en break-even-nivå hade räknats ut för byggnaden. Denna hade kunnat användas som ett 

budgettak för hur stor investeringen får vara för att få lönsamhet. 

Att få fram en generell formel som kunnat gälla flera byggnader hade också varit intressant men inget som 

jag haft som mål i min rapport.  
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Bilaga 1. Fuktberäkningar 
  

RF, [%] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Plåt 81,5 76,6 72,7 66,9 62,0 66,4 71,5 72,3 76,8 77,8 80,1 82,7 

Papp 81,8 76,9 73,0 67,0 62,1 66,4 71,5 72,3 76,8 77,9 80,2 82,9 

Plywood 84,3 79,5 75,0 68,1 62,5 66,6 71,6 72,4 77,1 78,5 81,5 85,0 

Min. ull 86,6 82,0 76,8 68,9 62,8 66,6 71,6 72,4 77,2 78,9 82,4 86,8 

Min. ull 47,8 44,8 45,9 47,7 50,6 58,7 66,5 66,2 64,7 58,8 54,5 52,7 

Betong 28,8 26,7 29,2 34,2 41,2 52,0 61,8 60,6 54,7 44,8 37,6 34,0 

Inne 42,9 41,2 42,5 43,2 45,8 53,7 62,1 61,2 57,2 50,8 47,2 47,8 

BBRs Krav 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

RF, [%] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec 

Plåt 81,6 76,7 72,8 67,0 62,1 66,4 71,5 72,3 76,8 77,8 80,2 82,8 

Papp 81,7 76,9 72,9 67,0 62,1 66,4 71,6 72,3 76,8 77,9 80,2 82,9 

Plywood 82,6 77,8 73,6 67,4 62,2 66,5 71,6 72,4 76,9 78,1 80,6 83,6 

Luftspalt 82,7 78,0 73,7 67,3 62,1 66,4 71,5 72,3 76,8 77,9 80,5 83,6 

Gipsskiva 82,6 77,9 73,6 67,3 62,1 66,3 71,5 72,2 76,7 77,8 80,4 83,5 

Min. ull 83,1 78,4 74,1 67,5 62,1 66,3 71,5 72,2 76,7 77,9 80,6 84,0 

Min. ull 57,6 54,0 53,9 53,9 54,5 61,5 68,3 68,4 69,0 65,2 62,6 61,7 

Plastfolie 25,2 23,3 25,9 31,5 39,3 50,6 60,9 59,5 52,7 42,1 34,4 30,4 

Min. ull 48,7 46,9 47,6 47,1 48,4 55,6 63,4 62,8 60,0 54,6 51,9 53,4 

Gipsskiva 42,5 40,8 42,1 42,9 45,7 53,7 62,1 61,2 57,1 50,6 46,9 47,4 

Gipsskiva 42,6 40,9 42,2 43,0 45,7 53,7 62,1 61,2 57,1 50,6 46,9 47,5 

inne 42,7 41,1 42,4 43,1 45,7 53,7 62,1 61,2 57,2 50,7 47,0 47,7 

BBRs Krav 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 
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