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Abstract 

In Sweden, the housing sector accounts for about 40% of the country's energy consumption. The 
self-contained houses account for about 20% of this energy consumption (Energimyndigheten, 
2021). Boverket is the authority in Sweden that regulates the laws and regulations that affect 
energy use (Boverket, 2016). In addition to Boverkets regulations, there are external organizations 
that drive development to minimize households' energy use (Feby, 2019). One of these 
organizations is FEBY, they have designed requirements that can be used as a complement to the 
BBR requirements. The organization has developed the parameter heat loss rate, which calculates 
the buildings heat loss. 

 

This study has been carried out in collaboration with the house manufacturer Jörnträhus AB. The 
goal of the work has been to develop a house that meets FEBY 18's requirements for heat loss rate 
and then verify the house's performance against Boverkets energy classification. The study was 
based on a reference house provided by Jörnträhus. The house was modeled in the energy program 
VIP-Energy and then analyzed. After the analysis, it was found that the reference house's VFT 
reaches 58.15 W / m2Atemp. Thereafter, the house was remodeled in VIP-Energy with changes to 
the constructions and the ventilation system. With these changes, the VFT was calculated at 27.49 
W / m2Atemp and achieves the bronze level for FEBY 18. 

 

Finally, four simulations were performed to check the primary energy of the house during different 
scenarios. All simulations were carried out in Skellefteå municipality but with different conditions. 
Two of the simulations were carried out at a location with open space and the other two simulations 
were performed at a enclosed location with much shadow. In the different scenarios, the heating 
and ventilation systems were varied. The simulations showed that wind and solar heat loads can 
have a greater impact on primary energy than some technical solutions like heat recovery in the 
ventilation. 
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SAMMANFATTNING 
I Sverige står bostadssektorn för cirka 40% av landets energiförbrukning. 
Småhusen står för cirka 20% av denna energiförbrukning (Energimyndigheten, 
2021). Boverket är den myndighet i Sverige som reglerar de lagar och 
föreskrifter som berör energianvändningen (Boverket, 2016). Utöver Boverkets 
bestämmelser finns det externa organisationer som driver utvecklingen för att 
minimera hushållens energianvändning. En av dessa organisationer är FEBY, de 
har utformat krav som kan användas som ett komplement till BBR-kraven. 
Organisationen har utvecklat parametern värmeförlusttal som beaktar 
byggnadens värmeförluster (Feby, 2019). 

 

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med hustillverkaren Jörnträhus 
AB. Målet med arbetet har varit att analysera och värdera ett typhus enligt FEBY 
18:s krav för värmeförlusttal och sedan verifiera husets prestanda mot BEDs 
energiklassning. Studien har utgått från ett referenshus som Jörnträhus 
tillhandahållit. Huset modellerades upp i programmet VIP-Energy för att sedan 
utföra en analys av energiprestanda. Efter analysen konstaterades det att 
referenshusets VFT uppnår 58,15 W/m2Atemp. Därefter modellerades huset upp 
på nytt i VIP-Energy med förändringar av klimatskalet konstruktioner och 
ventilationssystemet. Med dessa förändringar beräknades VFT till 27,49 
W/m2Atemp och uppnår nivå brons för FEBY 18. 

 

Slutligen genomfördes simuleringar för att kontrollera husets primärenergital för 
fyra olika scenarion. Alla simuleringar genomfördes för klimatet i Skellefteå 
kommun men med olika förutsättningar. Två av simuleringarna genomfördes på 
en plats med öppet landskap och de andra två simuleringarna genomfördes på en 
instängd och skuggig plats. I de olika scenarierna varierades uppvärmnings- och 
ventilationssystemen. Simuleringarna visade att vind- och solvärmelasten kan ha 
en större inverkan på primärenergitalet än tekniska lösningar som exempelvis 
värmeåtervinning i ventilationen. 

 

 

 

Nyckelord: Transmissionsförluster, Ventilation, Lufttäthet, Passive house, 
köldbryggor, energieffektivisering. 
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BETECKNINGAR 
𝐴! – Arean av en byggnadsdel. 
 
𝐴"# – Klimatskalets omslutningsarea. 
 
𝐴$%#& – Summan av invändig area som är uppvärmd till över 10°C. 
 
BBR- Boverkets byggregler. Den myndighet som författar lagar och regler för 
nybyggnationer. 
 
BED- Boverkets energideklarationer.  
 
DVUT – Dimensionerande vinterutetemperatur. Den lägsta medeltemperaturen 
under ett eller flera dygn. 
 
Eel – Energi till elförsörjning. 
 
Eluft läck – Energi till luftläckage. 
 
Epassivkyl – Energi till passivkyla. 
 
Epers – Energi från personvärme. 
 
Eprocess – Processenergi till rumsluften. 
 
Esol – Energi från solinstrålning genom fönster. 
 
Esv – Energi till spillvatten. 
 
Etrans – Energi till transmissionsförluster. 
 
Event – Energi till ventilation. 
 
Event åter – Återvunnen energi från ventilationen. 
 
Evp – Energi till värmeförsörjning. 
 
Evp åter – Återvunnen energi från värmepump. 
 
𝐹 = '!"

'#$"%
	Formfaktor. Anger omslutningsareans förhållande till den uppvärmda 

arean. 
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FEBY- Forum för energieffektivt byggande. De är en organisation som 
certifierar energibyggnader. 
 
HT – Byggnadens värmegenomgångkoefficient. Beräknas enligt FEBY 18. 
 
RF = Relativ fuktighet (%). Anger mängden vattenånga i en viss temperatur i 
förhållande till den maximala mängden vattenånga vid samma temperatur. 
 

𝑈!  – Värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel. 
 
𝑈# – Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och 
köldbryggor.  
 
VFT = Värmeförlusttal. Anger transmissionsförluster, ventilationsförluster och 
luftläckage för en byggnad. 
 
𝜒! – Värmegenomgångskoefficient för punktformiga köldbryggor. 
 
𝜓( – Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor. 
 
𝑙( – Längden av den linjära köldbryggan. 
 
ρ – Densitet. 
 
c – Specifik värmekapacitet. 
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1.INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Redan 2014 satte Europaparlamentets medlemsländer upp ett mål för hur 
energiförbrukningen skulle se ut år 2030 (Europaportalen, 2021). Detta har inte 
gått problemfritt då energiförbrukningen för EU mellan åren 2015–2017 ökade 
innan den började minska år 2018. Energiförbrukningen måste minska närmare 
22% jämfört med vad den var 2018 för att målen för 2030 ska uppnås. I Sverige 
har det varit en liknande trend med en ökad energiförbrukning från år 2015 till 
2018 innan den sakta börjat sjunka igen. I Sverige står idag bostadssektorn för 
en stor del av den totala energianvändningen. År 2019 använde denna sektor 144 
TWh och det motsvarar cirka 40% av landets totala energiförbrukning. 
Småhusens energianvändning till uppvärmning och varmvatten uppgick detta år 
till 30,2 TWh och hälften av denna energiförbrukning (15,3 TWh) skedde med 
eluppvärmning (Energimyndigheten, 2021).  

 
I Sverige regleras bostäder och lokalers energianvändning genom myndigheten 
Boverket. I Boverkets byggregler (BBR) återfinns föreskrifter som fastställer 
småhusenergianvändning (Boverket, 2016). BBR uppdateras kontinuerligt för 
att bland annat utforma kraven för den tillåtna energianvändningen i relation till 
EU:s direktiv gällande energiprestandan för hus. Sverige som medlemsland 
inom EU har som skyldighet att säkerställa att direktivet uppnås genom att 
stadga nationella lagar, förordningar och föreskrifter. I dagsläget utgår Sverige 
från BBR 29 (Boverket, 2020d).  

 
Utöver BBR-kraven finns det externa organisationer som driver utvecklingen för 
att minimera hushållens energianvändning. FEBY är en icke vinstdrivande 
organisation som arbetar med att stimulera utvecklingen genom att använda sig 
av kompletterande krav till BBR. Organisationen har tagit fram en parameter 
som beräknar byggnadens värmeförlusttal (VFT) vilket tillsammans med BBR-
kraven står som grund för arbetet (Feby u.å.).  

 

De flesta nya småhus som byggs i Sverige idag är monteringsfärdiga trähus. 
Enligt trä- och möbelföretagen går siffran för ansökta bygglov för denna typ av 
småhus upp till 86,1% av alla småhus (TMF, 2019). Den höga andelen sökta 
bygglov för monteringsfärdiga småhus tyder på att hustillverkare har ett stort 
inflytande på hur framtida hus kommer att byggas i Sverige. Med tanke på 
BBR:s krav på alla nybyggda hus läggs ett stort ansvar hos alla hustillverkare att 
driva utvecklingen. Energismarta hus definieras som hus som ska åstadkomma 
en hög termisk komfort året runt samtidigt som den köpta energin ska begränsas. 
En av de viktigaste faktorerna för att uppnå energismarta hus är att begränsa 
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värmeförlusterna genom klimatskalet och ventilationen. Kostnaden för ett 
energismart hus är ofta några procent högre än för ett vanligt traditionellt hus 
men denna merkostnad betalar oftast av sig efter några år då 
uppvärmningskostnaden för huset blir lägre (Gross, 2010, s 40). 

 

När en byggnad projekteras är det viktigt att starta i rätt ordning. Figur 1:1 visar 
kyotopyramiden som beskriver vilken ordning energieffektivisering av ett hus 
bör ske. Kyotopyramiden är utarbetad av Skandinaviens största oberoende 
forskningsinstitut, norska Sintef. Inom byggteknik i Skandinavien har 
kyotopyramiden blivit allmänt vedertagen (Swedisol, u.å.). Som figur 1:1 visar 
är minimeringen av värmeförluster den första och kanske viktigaste åtgärden hos 
en byggnad. Därefter börjar arbetet med att reducera elförbrukning, utnyttja 
gratisenergi och slutligen välja värmekälla för byggnaden. I moderna byggnader 
utgör köldbryggor en stor andel av den totala värmeförlusten (Danebjer & 
Ekström, 2012). 

 

 

Figur 1:1 Kyotopyramiden (Danebjer & Ekström, 2012). 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken skillnad som kan utgöras av att 
projektera småhus mot låga värmeförluster och mot BEDs energiklasser. Fokus 
i projekteringen för hustillverkarna borde utgöras av att säkerställa ett lågt 
värmeförlusttal. Arbetet ska påvisa vilka värmeförluster som kan uppkomma och 
ge förslag hur förbättringar kan ske. Syftet med arbetet är att det ska tydliggöra 
problematiken som uppstår när den geografiska platsen och 
uppvärmningssystemet för huset är okänd vid projekteringen.  

1.3 Mål 
Målet med detta arbete är att analysera ett typhus från hustillverkaren Jörnträhus 
och undersöka förutsättningar när huset uppnår FEBY 18:s krav för 
värmeförlusttal. Därefter verifieras husets prestanda enligt Boverkets 
energiklassning. 

Utvecklingen av typhuset utgår från att förändra tekniska lösningar på det 
befintliga huset och påvisa en minskad värmeförlust. Förändringar ska inte 
påverka husets karaktär som geometri och byggnadsdelars areor. Vid 
verifieringen kommer primärenergiberäkningar genomföras av det modifierade 
huset med olika förutsättningar gällande sol och vindlaster, samt skilda 
uppvärmningssystem. Målsättningen är att påvisa den del av energiklassningen 
som beror på hur huset placeras i relation till vind och sol. 

1.4 Frågeställning 
Vilka tekniska- och installationslösningar kan användas för att minska 
värmeförlusterna för typhus modellen Strycksele XL för att uppnå FEBY 18:s 
krav för VFT?  

 

Hur förändras energiklassningen för huset enligt BED för ett hus som uppnår 
kraven för VFT enligt FEBY 18 med olika uppvärmningssystem, samt 
varierande vind -och solvärmelast? 

1.5 Avgränsningar 
I klassningen mot FEBY 18 beaktas endast värmeförlusttalet. Huset kontrolleras 
ej enligt FEBY utan enbart värmeförlusttalet är av intresse. Huset placeras och 
klassas enbart i Skellefteå kommun.  

1.6 Inriktning 
Denna studie riktar sig huvudsakligen till tillverkare av småhus. Studien kan 
utgöra ett underlag för alternativa lösningar för att projektera småhus med avsikt 
att säkra hus med låga transmissionsförluster. Fokus ligger på att utvärdera 
metoden att premiera ett lågt värmeförlusttal. Verifiering görs mot BBR:s 
primärenergital med olika uppvärmningssystem och klassas även enligt BEDs 
energiklasser. Studien blir en utgångspunkt för hustillverkare som avser finna 
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olika lösningar att minimera värmeförlusterna under husets livslängd och ge svar 
till beställare angående frågor om husets isolering och luft/energisystem. 

1.7 Metod 
Examensarbetet genomfördes med två olika metoder, litteraturstudie och 
experiment genom modellering och simulering. Arbetet inleddes med en 
litteraturstudie för att skapa en djupare förståelse kring energismarta hus och 
innebörden med FEBY 18:s klassificering av värmeförlusttal. Studiens syfte och 
frågeställning användes för att definiera ämnesområdet och hitta relevanta 
sökord. Översiktslitteraturen som användes är huvudsakligen inhämtad från 
Boverket, FEBY och Energimyndigheten. Den andra metoden som användes i 
studien benämns som experiment. Det är en metod som innebär att olika försök 
genomförs för att ta reda på vad som är det mest gynnsamma alternativet (Säfsten 
& Gustavsson, s.85). 

 

Studien startade med en analys av ett referenshus som tillhandahållits av 
hustillverkaren Jörnträhus. Analysen genomfördes genom att modellera huset i 
ett program som heter VIP-Energy. Modelleringen utfördes utifrån ritningar och 
materialdata som hustillverkaren själv har tillhandahållit. Genom detta 
dataprogram blev värden för transmissionsförluster, ventilationsförluster och 
luftläckage tydliga. Nästa steg i studien var att se hur värmeförlusttalet hos 
referenshuset står sig mot FEBY:s kravställning samt kontrollera huset mot 
BEDs energiklassningar.  

 

När det fastställts hur referenshuset förhåller sig till målsättningen för VFT och 
BEDs energiklassning påbörjades en process att hitta energibesparande åtgärder. 
Åtgärderna plockades fram genom en litteraturstudie där målet var att varje 
förändring skulle bidra till att uppnå klassificeringen av värmeförlusttalet enligt 
FEBY 18. Med de genomförda åtgärderna beräknades ett nytt värde för VFT och 
kontrollerades mot FEBY 18:s kravnivåer för att verifiera hur det förändrade 
huset står sig.  

 

Slutligen övergick arbetet till en verifiering av husmodellens energiprestanda 
mot BBR:s primärenergital. Huset placerades i två olika teoretiska miljöer. 
Därefter undersöktes två scenarion gällande uppvärmningssystem för respektive 
placering. Verifieringen utfördes av totalt fyra olika scenarier. Verifieringarna 
skulle sedan kunna påvisa huruvida projektering enligt FEBY:s värmeförlusttal 
är bra att använda för småhustillverkare som vill skapa energisnåla hus. Figur 
1:2 visar en översiktsbild över tillvägagångssättet och stegen i arbetet. 
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Figur 1:2 Schematisk bild över arbetets process. 

Analys av referenshus 

Åtgärder med avseende på kravspecifikationerna 
enligt FEBY 18

Verifiering enligt BBR

Resultat & Diskussion
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2. TEORI 
Följande avsnitt avhandlar teorin bakom de befintliga värmeförlusterna i en 
byggnad. Nuvarande regler för nybyggnationer hanteras enligt BBR 29 som 
beskrivs i avsnittet 2.2. Avsnittet 2.3 beskriver organisationen FEBY och 
bakgrunden till värmeförlusttalet. I följande avsnitt beskrivs även det 
dataprogram som använts som stöd för de mer invecklade beräkningar. Hela 
avsnittet avser att ge förståelse för kommande beräkningar och resultat. 
2.1 Värmeförluster  
För att minimera ett hus energianvändning är den huvudsakliga åtgärden att 
minska klimatskärmens värmeförluster. Detta görs genom att använda 
välisolerade och lufttäta konstruktioner. En generell värmeförlustkarta över ett 
småhus redovisas i figur 2:1 där väggar står för 20% av värmeförlusterna, taket 
15%, fönster och dörrar 35%, golv 15% och ventilationen 15%. Dessa värden 
visar på att transmissionsförlusterna uppgår till 85% och resterande 15% består 
av ventilationsförluster. Husets värmeförluster står i relation till 
temperaturskillnader mellan klimatskärmens in- och utsida och därav påverkar 
husets geografiska placering de totala värmeförlusterna (Gross, 2010, s.40). 
 

 
Figur 2:1. Fördelning av värmeförluster för hus (Storuman u.å).  
 
2.1.1 Transmission 
Transmissionsförluster är ett mått på värmeförluster som utgörs av 
värmegenomgångskoefficienten som betecknas U. U-värdet är måttet på hur 
många Watt som passerar genom en kvadratmeter vid en grad temperaturskillnad 
[W/m2K]. Genom användning av material med låg värmeledningsförmåga och 
en hög skikttjocklek kan U-värdet sänkas. Det vill säga att en välisolerad 
klimatskärm kan uppnå ett lägre U-värde (Gross, 2010, s.42). 
 
2.1.2 Köldbryggor 
Köldbryggor definieras av delar i klimatskärmen som har ett högre 
värmeläckage i förhållande till välisolerade byggnadsdelar. Köldbryggor 
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återfinns ofta vid genomföringar i klimatskärmen, ändringar av skiktjockleken 
och material med högre värmeledningsförmåga än den omslutande isoleringen. 
Ofta är värmeläckaget i köldbryggor flerdimensionellt och har därmed också ett 
högre värmeläckage än endimensionella. Husets olika byggdelar har olika typer 
av köldbryggor som benämns, köldbrygga i klimatskärm, linjära- och 
punktformiga köldbryggor. Köldbryggor i klimatskärmen är exempelvis reglar 
och balkar där värmetransporten sker endimensionellt. Dessa köldbryggor 
räknas in i byggnadsdelens U-värde. Linjära köldbryggor är tvådimensionella 
och återfinns vid anslutning av väggar eller grundplatta mot vägg. Linjära 
köldbryggor utrycks som värmeförluster per löpmeter. Värmeförluster från 
linjära köldbryggor har en betydande del i husets generella U-värde och kan ofta 
uppnå en ökning med cirka 15–20%. Punktformiga köldbryggor är 
tredimensionella och återfinns exempelvis vid ytterhörn som möter tak eller 
golv. Dock kan punktformiga köldbryggor ofta försummas i beräkningar av Um. 
Detta på grund av att värmeflödet i punktformiga köldbryggor är litet i 
förhållande till övriga värmeförluster genom klimatskärmen (Boverket, 2012).  
 
2.1.3 Ventilation 
I en byggnad krävs en luftomsättning och den kontrollerade luftomsättningen är 
ventilationen. Ventilationen står för en stor andel av de totala värmeförlusterna 
i en byggnad. I Boverket föreskrifter (BFS, 2011:6) ställs krav att ventilationen 
ska uppnå 0.35 l/s per m2 golvarea. Ventilationens främsta syfte är att 
uteluftfödet kan tillföras byggnaden för att föroreningar, fukt och hälsofarliga 
ämnen förs bort. Ventilationen behöver också utformas så att tilluftflödet och 
uteluftfödet inte påverkar den termiska komforten och balanseras rätt i 
byggnadens olika rum. Olika ventilationssystem kan tillgås, i detta arbete 
behandlas enbart frånluft-system och FTX-system. Byggnadens ventilation ska 
uppfylla minimumkraven, men ett högt luftflöde riskerar att påverka både 
värmeförlusterna och den termiska komforten. 
 
2.1.4 Lufttäthet 
Lufttäthet avser byggnadens täthet emot klimatskärmens ofrivilliga luftläckage. 
Enligt Boverket (BFS, 2011:6) ska byggnaden ventileras genom 
ventilationssystemet och det klimatskiljande konstruktionerna ska erhålla ett så 
lågt luftläckage som möjligt. Luftläckaget påverkar både fukttransporter i 
konstruktionen och energianvändningen. Det går inte att motivera att ett lufttätt 
klimatskal ska utföras i enbart avseende på värmeförluster.  Ett lufttätt klimatskal 
är också en viktig ångtätning som förhindrar fukt i konstruktionen. Luftläckage 
inverkar också på ventilationssystemet och luftläckaget bör inte överskrida 0,3 
l/s m2 vid användning av från- och tilluftssystem. Vid enbart ett frånluftsystem 
sätts gränsvärdet till 0,6 l/s m2. Värdet är baserade på SS-EN ISO 9972:2015 
(SIS, 2015) där luftläckaget räknas med en tryckskillnad på +50 Pa. Luftläckaget 
uppstår på grund av termiska-, mekaniska- eller vindkrafter (Träguiden, 2017).   
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2.2 BBR 29 
Boverket är den myndighet i Sverige som fastställer regler för hur nya byggnader 
får uppföras. De ser till att både internationella och svenska bestämmelser 
omfattas av de lagar och regler som författas (Regeringskansliet, 2012). 
Boverket har en författningssamling som heter Boverkets byggregler (BBR) där 
de flesta tekniska egenskapskraven från plan- och bygglagen täcks in. Boverket 
har de senaste åren fokuserat på hur mycket energi som får konsumeras av 
nybyggda hus (Boverket, 2016). Det mått som Boverket har valt att använda sig 
av för att kontrollera byggnaders energiprestanda är primärenergitalet. 
Utgångspunkten för detta mått är den levererade energin till byggnaden. Den 
levererade energin viktas enligt tabell 2:2, för att premiera energi som kommer 
från hållbara energikällor (Boverket, 2020c). I den senaste utgåvan av BBR går 
det utläsa att nybyggda småhus med Atemp mellan 90–130 m2 ska erhålla ett 
primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning och genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient för klimatskärmens omslutande area som högst 
uppgår till de värden som tabell 2:1 visar. En ytterligare faktor som är viktig för 
energihushållningen hos ett hus är luftläckaget. BBR presenterar inga exakta 
siffror för hur lufttätt ett hus ska vara men menar att husen ska vara så lufttäta 
som möjligt (Boverket, 2016). Detta krav regleras indirekt då luftläckaget måste 
vara lågt om primärenergitalet ska uppnå kraven. På grund av att klimatet skiljer 
sig genom landet har Boverket infört en viktingsfaktor enligt tabell 2:3. Tanken 
med denna viktingsfaktor är att den ska plocka bort skillnader som uppstår på 
grund av husets geografiska placering. Detta innebär att det i grund och botten 
är samma regler som gäller för ett hus i södra landsändan som i den norra. 
Värdena i tabellerna 2:1, 2:2, 2:3 och 2:4 samt ekvationerna 2.1 och 2.2 är 
hämtade från Boverket (2016). 
 

Tabell 2:1 Krav enligt BBR för ett hus energiförbrukning. 
Högsta tillåtna primärenergital, installerad eleffekt för uppvärmning och genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient för småhus 

Bostäder Energiprestanda 
uttryckt som 
primärenergital 
(EPpet) [kWh/m2 
Atemp och år]  

Installerad eleffekt för 
uppvärmning (kW) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångs-
koefficient (Um) 
[W/m2K] 

Småhus 
>90-130m2 

Atemp 

95 4,5	 + 	1,7 ∗ *F"#$	– 	1- 0,3 
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Tabell 2:2 Viktningsfaktorer för energibärare. 
Viktningsfaktorer 
Energibärare Viktningsfaktor (VFi)  
El (VFel) 1,8 
Fjärrvärme (VFfjv) 0,7 
Fasta, flytande och gasformiga 
biobränslen (VFbio) 

0,6 

Fossil olja (VFolja) 1,8 
Fossil gas (VFgas) 1,8 

 
Tabell 2:3 Geografiska justeringsfaktorn för delar av Västerbotten. 
Geografiska justeringsfaktorer (𝐹)%") 
Län Geografiskt läge Kommun Geografisk 

justeringsfaktor Fgeo 
Västerbotten Bjurholm, Robertsfors, 

Skellefteå och Vännäs 
1,4 

Vid beräkning av byggnadens primärenergital, 𝐸𝑃&%$, används ekvation (2.1.)  

𝐸𝑃&%$ =
∑ +

&'%%(,*
+,$!

,--./,*,-#((,*,-0,*.∗01*1
*23

'#$"%
  (2.1.) 

𝐸2&&3,! Är den energi som används till uppvärmning i huset. 
𝐸(56,! Är den energi som används för att kyla huset. 
𝐸$33,! Är den energi som används till tappvarmvatten. 
𝐸7,! Är byggnadens fastighetsenergi. 
𝑉𝐹! Är viktningsfaktorn för den energibärare som används. 
 
För att beräkna byggnadens genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Um, 
används ekvation 2.2. 
 

 𝑈! =
∑ #%$%%∑ &&'&%∑ ('

(
')*

+
&)*

,
%)*

$-+
  (2.2.) 

Ui – Värmegenomgångskoefficient för en byggnadsdel, anges i W/m2K. 
𝐴! – Arean av en byggnadsdel, anges i m2. 
𝑙( – längden av den linjära köldbryggan, anges i m. 
𝜓( – Värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor, anges i W/mK. 
𝜒! – värmegenomgångskoefficient för punktformiga köldbryggor, anges i W/K. 
Aom – Klimatskalets omslutningsarea. 
 
Primärenergitalet och värmegenomgångskoefficienten används av Boverket för 
att försäkra att alla nybyggda hus är energieffektiva. Dessa ska fungera som en 
slags miniminivå som sätter standarden för nya byggnader (Boverket, 2020a). 
Boverkets energideklarationer (BED) har skapat sju olika energiklasser (A-G) 
och dessa används för att bedöma hur varje hus står sig mot de nya kraven, tabell 
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2:4 visar gränsvärden för varje energiklass. Det finns fyra olika scenarion när en 
energideklaration måste finnas för en byggnad. Dessa scenarion är när 
byggnaden är ny, när byggnadens golvarea är större än 250m2 och besöks av 
allmänheten, när byggnaden upplåts med nyttjanderätt samt när byggnaden säljs 
(Boverket, 2020b). Vid uppförande av en ny byggnad gäller kraven för 
energiklass C, enligt tabell 2:1, som en miniminivå för byggnaden (Boverket, 
2020a). 
 
Tabell 2:4 Gränser för energiklassningen enligt BED. 
Energiklass Krav på husets primärenergital 
A ≤ 50% av kravet för en nybyggnad 
B > 50 ≤ 75% av kravet för en nybyggnad 
C > 75 ≤ 100% av kravet för en nybyggnad 
D > 100 ≤ 135% av kravet för en nybyggnad 
E > 135 ≤ 180% av kravet för en nybyggnad 
F > 180 ≤ 235% av kravet för en nybyggnad 
G > 235% av kravet för en nybyggnad 

 
2.3 FEBY 18 
FEBY står för Forum för Energieffektivt Byggande och är en icke vinstdrivande 
organisation som främjar och utvecklar byggandet av lågenergihus. FEBY har 
utformat en parameter VFT (värmeförlusttal) som komplement till rådande 
BBR-krav. Målet med VFT är inte att substituera beräknande värden som köpt 
energi, energiprestanda eller primärenergital enligt BBR 29. Syftet är att genom 
användning av VFT gynna energisnåla byggnader oberoende av 
uppvärmningssystem. Hus kan genomgå flera olika typer av installationer och 
tillförselsystem under dess livslängd medan husets stomme och material ofta är 
mer bestående under husets livslängd. FEBY klassificering tar också hänsyn till 
att byggnader i kallare klimat kräver mer isolering (Feby, 2019).  
 
Genom att fokusera på att minimera värmeförlusttalet sker indirekt en minskning 
av tillförd energi för uppvärmningen. För företag som enbart bygger kataloghus 
kan det vara svårt att kontrollera ventilationssystem och uppvärmningssystem 
som kommer användas för huset. Därav kan VFT parametern gynna dessa 
företag som vill öka sitt inflytande för utvecklingen av energisnåla hus, utan att 
kunna påverka beställarens val av uppvärmningssystem. Byggnader kan klassas 
enligt Brons, Silver och Guld och kravutformningen är densamma för hela landet 
med en avvikelse för kallare klimatzoner DVUT <-22,1° (Feby, 2019). 
 
 

 

 



Kap.2 Teori 

11 

 

2.4 Beräkning av VFT 
För att klassa ett hus enligt FEBY 18:s värmeförlusttal används tabell 2:5 som 
utgångspunkt, alla tabeller och ekvationer är hämtade från FEBY (2019). 
 
Tabell 2:5 Gränsvärden för VFT. 
Byggnader >600 m2 VFT (W/m2Atemp) 

FEBY Guld 14 
FEBY Silver 19 
FEBY Brons  22 

 
Tillägg för VFT görs för byggnader mindre än 600m2 och för placering av hus i 
kallare klimat. Enligt ekvation 2.3 görs tillägg för byggnadens Atemp och ekvation 
2.4 är viktad mot orter med ett lägre värde för DVUT än -22,1 grader. 
 
𝑉𝐹𝑇 + 899:'#$"%

;;9
 (2.3.) 

 
𝑉𝐹𝑇 + 2𝑊/𝑚<			(𝐷𝑉𝑈𝑇	 < 	−22,1°	)  (2.4.) 
 
Byggnadens värmeförlusttal räknas ut genom ekvationen 2.5. 
 
𝑉𝐹𝑇=0>? =

@4(<;:=0>?)
'#$"%

  (2.5.) 

 
HT är byggandes värmeförlustkoefficient [W/K] och beräknas enligt ekvation 
2.6. 
 
𝐻? = 𝑈# ∗ 𝐴"# + 𝜌627$ ∗ 𝑐627$ ∗ 𝑞6äD( + 𝜌627$ ∗ 𝑐627$ ∗ 𝑞3%E$(1 − 𝑣)𝑑  
(2.6.)   
 
Byggnadens värmeförluster genom luftläckage är angett som qläck [l/s] och 
värmeförluster via ventilation som qvent [l/s], v är ventilationssystemets 
verkningsgrad och d är drifttiden. Drifttiden anger hur stor del av dygnet som 
ventilationen är i drift och anges mellan 0–1.  
 
Byggnadens qläck beräknas enligt ekvation 2.7. 
 
𝑞6äD( = 𝑞F9 ∗ 𝐴"#G ∗ 𝑒/(1 + 𝑓/𝑒((𝑞G2& − 𝑞%H)/(𝑞F9 ∗ 𝐴"#G	))<)                (2.7.) 
 
Byggnadens läckflöde l/s under 50 Pa tryckskillnad betecknas q50 och (qsup-qex) 
är luftöverskottet mellan tilluft och frånluft utryckt i l/s. Byggnadens 
vindskyddskoefficient e och f redogörs i tabell 2:6. 
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Tabell 2:6 Vindskyddskoefficienterna som används i VFT beräkningar enligt EN 
ISO 13789:2007. 
Vindskyddskoefficienter e och f Flera sidor 

exponerade 
En sida 
exponerad Koefficient e för avskärmningsklass 

Ingen avskärmning 0,10 0,03 
Måttlig avskärmning 0,07 0,02 
Kraftig avskärmning 0,04 0,01 
Koefficient f 15 20 

 
2.5 VIP-Energy  
VIP-Energy är ett program utvecklat av Strusoft AB som används för att beräkna 
fastigheters energiförbrukning. Programmet tar hänsyn till klimatfaktorer som 
lufttemperaturer, sol, vind och luftfuktighet. Alla energiflöden som beräknas 
enligt programmet ska vara mätbara eller utgöras av befintliga data. Programmet 
kan beräkna energiförbrukning under ett flertal intervall men ett år används som 
standard. Detta är möjligt för att beräkningarna som utförs i VIP-Energy är 
dynamiska, vilket betyder att programmet utför beräkningar för föränderliga data 
under begränsande tidsintervall. Uträkningar i programmet går att utvärdera mot 
gällande BBR-Krav. Programmet är validerat mot Ashrae 140–2007 och EN 
15265 (SIS 2007). Beräkningsmodeller som utgörs av 2 och 3-dimensionella 
beräkningar är validerade mot ISO10211:2007. Figur 2:2 visar på samtliga 
energiflöden som kan bearbetas i VIP-Energy.  
 

 
Figur 2:2 Möjliga energiflöden i VIP-Energy (Strusoft u.å).  
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Valet att använda VIP-Energy i arbetet baseras på att det är ett program som 
används frekvent av småhustillverkare. Programmet ger användaren möjligheter 
att göra små förändringar för att optimera olika parametrar. En forskningsrapport 
från RISE har studerat hur träffsäkert VIP-Energy är med jämförelse mot 
verkligheten (Ruud, 2019). I rapporten har en jämförelse av elva olika småhus 
med skild geografisk placering i Sverige jämförts mot verkligheten. Författaren 
kommer fram till att användaren av VIP-Energy bör addera en säkerhetsmarginal 
på 10% på uppvärmningsenergin. Vid en sådan tillämpning anses detta som ett 
träffsäkert program som ligger nära verkligheten i beräkningarna. I många fall 
kan det vara minst lika stora osäkerheter vid bestämning av en byggnads 
energiprestanda baserat på mätningar av en färdigställd byggnad. Denna typ av 
mätningar bygger på att en elmätare för hela fastigheten avläses och där kan det 
ingå mer än vad som ska beräknas, till exempel el för andra byggnader (Ruud, 
2019). 
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3. REFERENSHUS 
Denna studie har utgått från ett specifikt referenshus för att i senare skede kunna 
påvisa olika förändringar. Referenshuset som valts till detta arbete är ett småhus 
från hustillverkaren Jörnträhus AB. Valet av denna husmodell kom i samspråk 
med Jörnträhus. Det är en populär husmodell bland Jörnträhus kunder och det 
gör det extra intressant att studera hur energihushållningen går att optimera. 
Husmodellen heter Strycksele XL och är en enplansvilla med en Boarea på 
117m2. Husen från Jörnträhus tillverkas i block på en fabrik, blocken utgörs av 
en trästomme som kompletteras efter specifikationer för den aktuella 
husmodellen. Detta hus består av 16st väggblock och 12st takkasett som 
kompletteras när de kommit på plats. Husets grund gjuts på plats för att anpassas 
enligt de markförhållanden som återfinns på de specifika placeringarna. 
Hustillverkaren tillhandahåller inget ventilationssystem utan det måste väljas 
separat inför byggnationen. 
 
Referenshuset som används i rapporten är en specifik villa uppförd 1,5 mil 
utanför Skellefteå. Ventilationen som används i referenshuset består av ett 
frånluftssystem och har därmed ingen värmeåtervinning. Den primära 
värmekällan för huset består av en frånluftvärmepump. Huset har provtrycks för 
att ta reda på det verkliga värdet för luftgenomsläppligheten i klimatskalet, denna 
siffra uppgår till 0,34 l/s m2. Huset är placerat så att de stora glaspartierna, som 
syns på figur 3:1 pekar mot sydväst och huset får därmed en stor del av den 
möjliga solvärmelasten. Runt huset är det mycket skog och det gör att det inte 
blåser särskilt mycket samtidigt som träden blockerar en del av solinstrålningen. 
Taket på huset har förlängts ut enligt figur 3:1 och minskar solinstrålningen 
genom de stora fönsterpartierna. Utan avskärmning för fönster av denna storlek 
finns en överhängande risk för att det blir för varmt under sommartid. I bilaga A 
redovisas hur taket avskärmar de stora fönsterpartierna i VIP-Energy.  
 
Något som påverkar primärenergitalet är åt vilket väderstreck huset riktas. Detta 
beror på att husets fönsterarea till stor del är koncentrerad åt ett håll. Med de 
stora fönsterpartierna riktade mot söder kommer solvärmelasten att minska 
uppvärmningsbehovet. En annan faktor som påverkar hur mycket solvärme som 
byggnaden tar vara på är fönstrens g-värde. G-värdet säger hur stor andel av 
solvärmen som släpps in i byggnaden, ett lågt g-värde betyder att mycket värme 
släpps in. Vid stora glasytor, speciellt mot väster och söder, kan det bli för varmt 
om g-värdet är för lågt (Jonsson, 2009). Huset beräknas hålla en 
inomhustemperatur på 21°C. För mer information kring driftdata se bilaga C. 
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Figur 3:1 Husmodellen Strycksele XL (Jörnträhus 2021). 

 

 
Figur 3:2 Planritning av husmodellen Strycksele XL.  
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3.1 Analys av referenshus 
Inledningsvis modellerades husmodellen upp i programmet VIP-Energy för att 
få tillgång till mer specifika data över husmodellens olika byggnadsdelar. För att 
få ett så trovärdigt resultat som möjligt genomfördes modellering med ritningar 
och materialspecifikationer från Jörnträhus. Alla U-värden som redovisas har ett 
tillägg för extra köldbryggor som tillkommer vid byggnationen, det kan till 
exempel bero på spikar som går genom flera skikt eller olika installationer. 
Tillägget motsvarar 0,01 W/ m2K för vägg, tak och PPM och detta värde är en 
rekommendation av VIP-Energy som används när konstruktionerna simuleras i 
programmet. 
 
I tabell 3:1 redovisas totala arean för varje byggnadsdel och ett medelvärde på 
U-värdet.  Varje byggnadsdel är simulerat i VIP-Energy och för information om 
materialdata och sammansättning av konstruktionerna hänvisas till bilaga A. 
 
Tabell 3:1 U-värde för de olika delarna i klimatskalet. 

Byggnadsdel Area [m2] Um-Värde [W/ m2K] 
Yttervägg 
(utan fönster & dörrar) 

135,9 0,197 

Tak 119,9 0,118 
PPM 117 0,102 
Fönster 24,5 0,838 
Dörrar 4,2 1,01 

 
I tabell 3:2 redovisas 2-dimensionella köldbryggors U-värde per löpmeter. 
Konstruktionerna är simulerade i VIP-Energy och mer information återfinns i 
bilaga A. De konstruktioner som beräknas separat är husets hörn som vetter ut 
mot uteluften. Huset har två typer av hörn, det som i tabell 3:2 benämns ytterhörn 
1 är de åtta ytterhörnen. Det som benämns ytterhörn 2 är innerhörnen på huset 
som bildas där två huskroppar möter varandra, se figur 3:2. 
 
Tabell 3:2 Linjära köldbryggor i referenshuset.  

2-D Köldbryggor Längd [m] U-Värde [W/mK] 
Ytterhörn 1 10,6 0,238 
Ytterhörn 2 5,4 0,288 

 
Utöver de ytterhörnen som simulerats i VIP-Energy har andra linjära 
köldbryggor av betydelse lagts till. Detta tillägg är gjort manuellt i VIP-Energy 
och en simulering av dessa köldbryggor finns ej. Tillägget motsvarar 5,72 W/K 
fördelat på takfoten, grundläggningens kantbalk, fönster- och dörranslutningar. 
Köldbryggornas storlek har uppskattats med hjälp av boken energibesiktning av 
byggnader (Adalberth & Wahlström s.160). De sammanlagda köldbryggorna för 
referenshuset uppgår till 15% av husets totala transmissionsförluster, vilket 
också överensstämmer med schablonvärden som erhålls från Boverket 
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(Boverket, 2012). Huset utgörs av cirka 194 meter linjeformade köldbryggor 
med ett genomsnittligt U-värde på 0,05 W/K. 
 
Provtryckningsprotokollet från referenshuset har använts för att få ett rimligt 
värde på lufttätheten. Det färdigmonterade husets luftläckage genom 
omslutningsarean uppgick till 136,5 l/s vid trycket -50 Pa. Beräknade värdet på 
ventilation är enligt BBR-kraven 0,35l/s m2. Husets ventilation består av ett 
frånluftsystem. Sammanställning av resultat som utgör underlag för beräkningar 
av VFT redogörs av tabell 3:3. 
 
Tabell 3:3 Data för beräkningar av VFT. 

Aom 401,5 [m2] 
Atemp 117 [m2] 
Um 0,221 [W/ m2K] 
q50 0,34 [l/s m2] 
qvent  0,35 [l/s m2] 
qläck (Enligt ekv 2.7) 9,5 [l/s] 
DVUTSkellefteå  - 23,6 
ρluft 1,25 [kg/m3] 
cluft  1010 [J/kgK] 

 
3.2 Beräkningar av VFT enligt FEBY 18   
Beräkning av VFT som utförs utgår från att husets placering är i Skellefteå och 
att huset är mindre än 600m2. På grund av placeringen och storleken kan en 
viktning göras mot värmeförlustalet. Enligt ekvation 2.3 och 2.4 får ett tillägg 
göras som summeras till +6,43 W/m2Atemp. Ekvation 2.3 är ett tillägg för 
byggnader mindre än 600m2 och ekvation 2.4 är tillägg för DVUT < -22,1°C. 
Kravspecifikationen enligt VFT för huset som placeras i Skellefteå blir enligt 
tabell 3:4 
 
Tabell 3:4 Gränsvärden för VFT med alla tillägg. 

Byggnader <600 m2 VFT (W/m2Atemp) 
FEBY Guld 20.43 
FEBY Silver 25.43 
FEBY Brons  28.43 

 
Beräkningar utförs enligt FEBY 18 och är sammanställda i bilaga B. 
Värmeförlustkoefficienten HT beräknas enligt ekvation 2.6 och blir 153,19 W/K. 
Husets värmeförlusttal blir enligt ekvation 2.5. 
 

𝑉𝐹𝑇=0>? =
152,56(21 + 23,6)

117 = 58,15	𝑊/𝑚<	𝐴$%#& 
Tabell 3:5 redogör för det beräknade värmeförlustalet och ställts mot krav enligt 
tabell 3:5. 



Kap.3 Referenshus 

18 

 

 
Tabell 3:5 Det beräknade värdet för VFT och de eftersträvade gränsvärdena. 

Beräknat VFT 
[W/m2Atemp] 

FEBY Krav 
[W/m2Atemp] 

Differens 
[W/m2Atemp] 

58,15 Guld 20.43 37,97 
Silver 25.43 32,97 
Brons 28.43 29.97 

 
Inget av de samanställda kraven från FEBY är uppnådda och differensen är stor. 
Enligt figur 3:3 har värmeförlusterna sammanställts för att ge en klarare bild av 
hur förlusterna är fördelade. Sammanställningen visar tydligt att 
transmissionsförlusterna och ventilationen är de största faktorerna till resultatet 
av klassificeringen av VFT. 
 

 

 
FIGUR 3:3 FÖRDELNINGEN AV VÄRMEFÖRLUSTERNA ENLIGT 
BERÄKNINGAR FRÅN VFT. 
3.3 Referenshuset byggnadsdelar, ventilation & luftläckage  
I dagsläget uppnår huset inte något av kraven i FEBY 18 gällande 
värmeförlusttalet. De klimatavskiljande konstruktionerna måste uppnå ett lägre 
U-värde för att minska transmissionsförlusterna. Transmissionen är majoriteten 
av värmeförlusten och där av har störst påverkan på det slutliga resultatet. 
Formfaktorn för små hus är ofta relativt höga och Strycksele XL formfaktor 
ligger på 3,43. Det påverkar också resultat då omslutningsarean Aom är stor i 
förhållandet till uppvärmda area Atemp. Huset har också stora fönsterpartier i två 
av väggblocken, vilket har en stor påverkan på transmissionsförlusterna. I figur 
3:4 redovisas förhållandet mellan de olika byggnadsdelarnas 
transmissionsförluster.  
 

58%

8%

34%

Värmeförluster enligt 
VFT

Transmission Luftläckage Ventilation
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Figur 3:4 Transmissionsförlusterna för klimatskalets olika byggnadsdelarna. 

 
Figur 3:4 visar på ett rimligt förhållande mellan transmissionsförlusterna och 
värden överensstämmer med figuren 2:1 som redogör för fördelningen av 
värmeförlusterna i ett småhus. Det finns goda möjligheter att förbättra olika 
byggdelar med avseende på transmissionsförlusterna. Taket och ytterväggarna 
står tillsammans för 54% av de totala förlusterna, vilka är de byggnadsdelar som 
kan genomgå den största förändringen. Grundplattan, fönsterna och dörrarna har 
i dagsläget relativt bra U-värden, men även dessa värden går att förbättra. De 
linjära köldbryggorna står för 15% av de totala transmissionsförlusterna och är 
jämnt fördelade över de olika byggnadsdelarna.  
 
3.3.1 Väggar  
Ytterväggskonstruktionens utsida består av träpanel som fästs i spikläkten som 
utgör en luftning. Läkten sitter utanför en utomhusgipsskiva. Ytterväggens 
bärande delar består av 195mm tjocka träreglar med isolering mellan. På insidan 
av reglarna spänns en diffusionstät plastfolie för att förhindra fukten från 
inomhusluften att tränga in i väggen. På insidan av plastfolien återfinns ett 
installationsskikt bestående av 45mm tjocka reglar och mineralull. Väggens 
insida kläs med en OSB-skiva och en gipsskiva, se figur 3:5. Ytterväggens U-
värde hamnar mellan 0,183–0,229 W/ m2K. Variationen av 
värmegenomgångskoefficienten beror på andelen reglar i väggblocken. 
Reglarnas CC-avstånd är 600mm men kring fönster och dörrar finns 
tilläggsreglar som ökar andelen köldbryggor i väggen. Väggblocket med U-
värde 0,183 W/ m2K har enbart reglar med ett CC-avstånd på 600mm, se bilaga 
A för de olika väggblocken. Medelvärdet för alla väggblocks U-värde uppnår 
0,217 W/ m2K. Det tyder på att det finns goda möjligheter att modifiera 
konstruktionen och där med erhålla ett lägre U-värde. 
 
 

35%

19%
15%

26%

5%

Yttervägg Tak PPM Fönster Dörrar

Transsmissionsförluster för 
byggnadsdelarna
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Figur 3:7 Den platta delen av 
takkonstruktionen för 
referenshuset. 

 
Figur 3:5 Ytterväggskonstruktionen för referenshuset 

3.3.2 Tak 
Taket består av två olika typer av konstruktioner. Ett platt tak som vetter mot en 
kallvind och ett snedtak som gränsar mot uteluften. Det platta taket består av 
390mm isolering, 145mm tjocka reglar, en diffusionstät plastfolie och glespanel 
som kläs med en takskiva enligt figur 3:6. Det vinklade taket är uppbyggt enligt 
figur 3:7 och isoleras med 315mm lösull som sprids ut mellan limträbalkarna. 
Det platta taket erhåller ett U-värde på 0,109 W/ m2K och snedtaket 0,127 W/ 
m2K. Det finns möjligheter att ändra takens konstruktioner för att erhålla ett lägre 
U-värde. 
 
 
 

 
Figur 3:6 Den platta delen av                
takkonstruktionen för referenshuset. 

 
 
3.3.3 Platta på mark 
Huset är placerat på en platta på mark enligt figur 3:8 och U-värdet uppgår till 
0,102 W/m2K. Platta på mark är en vedertagen konstruktion för småhus och 
fungerar vid olika markförhållanden. Vid anläggning schaktas matjord bort där 
plattan ska gjutas innan själva grunden byggs. Om marken är fast placeras plattan 
direkt på undergrunden medan om marken är lösare används pålar för att 
förhindra sättningar (Träguiden, 2020). En möjlighet för att minska 
transmissionsförlusterna är att öka mängden cellplast. 
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Figur 3:8 Sockel med L Element (Isover, 2021a). 

3.3.4 Fönster och dörrar 
Huset är försett med fönster från Nordan av modellen NTech One med ett 
genomsnittligt U-värde på 0,838 W/ m2K. Dagljustransmittansen är 54% och 
solenergitransmittansen är 45%. Karmen är av trä och 105mm djup. 
Glaskassetten är argonfyllda och glassammansättningen betecknas 4E-16G-4-
16G-E4. Luftläckaget för fönstrena är uppmätta till >1m3 /h, m2 (Nordan 2020a). 
Enligt Energifönster (u. å) som följer svenska standarder uppnår dessa fönster 
en klassning B. Förbättringar kan göras genom att installera fönster med ett lägre 
U-värde. Dörrarna i huset har ett U-medelvärde på 1,01 W/m2K. 
 
3.3.5 Köldbryggor  
Beräkningar som gjort på husets köldbryggor är gjorda med avseende på 
köldbryggor i klimatskärmen och linjära köldbryggor. Inga punktformiga 
köldbryggor är beräknade, vilket anses kunna försummas enligt BBR (2012).  
Alla köldbryggor som återfinns i klimatskärmen är inkluderade i respektive 
byggnadsdel. Dessa köldbryggor är framför allt reglar men även installationer 
och infästning i konstruktionerna. Andel träreglar i konstruktionerna har lagts 
till efter ritningar. Ett tillägg har använts för installationernas och infästningarnas 
negativa inverkan på varje byggnadsdel i VIP-Energy. 
 
De linjära köldbryggorna är bestående av ytterhörn, grundläggnings kantbalk, 
takfot, fönster och dörrars anslutningar. Alla ytterhörn har simulerats i VIP-
Energy och återfinns i bilaga A. Resterande köldbryggor är uppmätta enligt 
ritningar och dess U-värden för träregelstomme är enligt Adalberth och 
Wahlström (2009, s.160). Köldbryggor i tabell 3:6 är ej simulerande som 2-
dimensionella konstruktioner i VIP-Energy utan tillägget för U-värdet är 
manuellt inlagt i programmet. Förbättringar går att göra gällande köldbryggorna 
men blir utefter de övriga byggdelarnas konstruktioner. 
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Tabell 3:6 Linjära köldbryggor längd och U-värde. 

Linjära Köldbryggor Längd [m] U-Värde [W/mK] 
Grundläggningens 
kantbalk 

52 0,110 

Takfot 52 0,021 
Fönster- och 
dörranslutningar 

74 0,012 

 
 
3.3.6 Luftläckage och Ventilation 
Luftläckaget i referenshuset är angivet för husets omslutningsarea och är 
uppmätt till en faktor på 0,34 l/s m2. Hur mycket luft som läcker ut på specifika 
områden i klimatskalet går inte att fastställa utan vidare undersökningar. Värdet 
på luftläckaget är inte nämnvärt högt men förbättringar går att genomföra. 
 
Husets ventilation består av ett frånluftssystem som följer BBR:s minimumkrav 
för ventilation, det innebär att luftflödet för den uppvärmda arean uppgår till 0,35 
l/s m2. En förändring som kan ge stort utslag på energiförlusterna är att byta ut 
ventilationen till ett system som återvinner värmen i frånluften. Detta kan göras 
med ett FTX-system. 
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4. MÅLSÄTTNING OCH ÅTGÄRDER 
Ett flertal ändringar gällande konstruktioner och eventuella materialval behöver 
göras för att uppnå kraven enligt FEBY 18. Eftersom huset ska bevara sin 
ursprungskaraktär sätts begränsningar hur husets geometri kan justeras och 
andelen fönster och placering kommer vara oförändrade. Resultat från husets 
nulägesanalys visar på att fönstrena påverkar värmeförlusterna nämnvärt och att 
en förbättring av U-värdet troligen inte kommer vara tillräcklig för att uppnå 
kraven för nivå guld eller silver. Fönsterarean är också förhållandevis stor till 
Atemp och där av blir det svårt att minska de totala transmissionsförlusterna. En 
åtgärdsplan redovisas i tabell 4:1. Åtgärderna är utgångspunkt för vad som krävs 
för att uppnå kravklassifikationen enligt FEBY 18. 
 
Tabell 4:1 Sammanfattning av de olika byggnadsdelarnas U-värde samt vad som 
eftersträvas. 

Byggnadsdel Nuläge Mål 
Väggar 0,197 

[W/ m2K] 
Väggarna behöver konstrueras om 
och ett U-värde <0,1 ska 
eftersträvas. 

Tak 0,125 
[W/ m2K] 

Taket består av två typer av olika 
konstruktioner och behöver totalt 
uppnå ett U-värde <0,07  

Grund 0,102 
[W/ m2K] 

Grunden är svårare att påverka 
nämnvärt men genom 
tilläggsisolering kan ett U-värde 
<0,09 uppnås 

Fönster  0,838 
[W/ m2K] 

Fönster kan bytas till fönster med 
U-värde på 0,7 

Dörrar 1,01 
[W/ m2K] 

Dörrar går att ersätta och uppnå ett 
U-värde på 0,8 

Linjära Köldbryggor 15% av Um Transmissionsförlusterna genom 
köldbryggorna är sekundära efter 
ändringar av konstruktionsdelarna. 
U-värdet kommer att minska men 
förhållandet 15% av Um kommer att 
kvarstå.     

Ventilation 0,35  
[l/s m2] 
Frånluftpump 

Ventilationen ska omsätta 0,35l/s 
m2 men med användning av ett 
FTX-system med verkningsgrad 
80% ska resultatet uppnå lägre 
värmeförluster än <9 W/K 

Luftläckage 0,34 
[l/s m2] 

Luftläckaget ska maximalt vara 
0,15 l/s m2 enligt FEBY (2019) för 
en formfaktor på 3,43. 
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4.1 Åtgärder 
Följande avsnitt beskriver eventuella åtgärder som kan utföras på referenshuset 
och som baseras på målen för byggnadsdelarnas U-värde som redovisas i tabell 
4:1. Förändring av referenshusets byggnadsdelar baseras på framtagna 
konstruktioner för småhus av företagen Isover, Paroc, Sundolit och NorDan. 
Arbetet har simulerat egna U-värden i VIP-Energy som baserats på företagens 
beräkningar av deras konstruktioners U-värden. I genomsnitt har ett tillägg på 
10–15% gjorts på företagens konstruktionsdelar. Detta för att representera U-
värden som anses rimliga i praktiken.  
 
4.1.1 Väggar 
Väggarna behöver konstrueras om för att möjliggöra att ett U-värde lägre än 0,1 
W/m2K kan uppnås. Enligt Energihuskalkyl rekommenderas att 
isoleringstjockleken motsvarar 400mm för att uppfylla FEBY 18:s 
klassificeringar De kan behöva vara tjockare om huset utförs som en 
enplansvilla. Det medför att väggkonstruktionerna från referenshuset skulle 
behöva ökas med cirka 220mm isolering för att uppnå riktvärdena från 
Energihuskalkyl och en slutlig väggtjocklek skulle bli cirka 540mm. 
Konstruktionslösningar för väggar av träregelstomme som redogörs av Isover 
(2021b) visar på ett U-värde motsvarande 0,1 W/ m2K går att uppnå med en 
väggkonstruktionstjocklek på 410 mm. Arbetet hänvisar till tillverkarna Isover 
(2021b) och Paroc (2021a) för konstruktionslösningar gällande hur 
träregelväggar kan utföras för att erhålla ett U-värde lägre än 0,1 W/ m2K.  Huset 
kommer vidare att beräknas med ett U-värde på 0,1 W/ m2K för alla ytterväggar. 
 
4.1.2 Tak 
Takkonstruktionerna består av ett platt tak mot en kallvind samt ett varmt 
snedtak. Summan av båda takkonstruktionerna behöver erhålla ett U-Värde lägre 
än 0,71 W/ m2K. Målet för takkonstruktionerna är högt satt. Men på grund av att 
den platta takkonstruktionen utgör 69% av den totala takarean anses målet 
rimligt. Detta beror på att den platta takkonstruktionen är lättare att 
tilläggsisolera och att minska mängden köldbryggor, vilket medför att ett lägre 
U-värde kan uppnås än snedtaket. Enligt Energihuskalkyl (u.å.) bör takets 
isolering uppnå en tjocklek på cirka 500-600mm isolering för att klara FEBY 
18:s klassificeringar av värmeförlustalet.  
 
Referenshusets snedtak är bestående av 315mm isolering och den totala 
konstruktions tjockleken är 453mm, därav krävs cirka 300mm tilläggsisolering 
för att sänka U-värdet enligt riktlinjer från Energihuskalkyl (u.å.). Företagen 
Isover (2021c) och Paroc (2021b) visar båda på konstruktioner som uppnår U-
Värde på 0,6 W/ m2K med en total tjocklek cirka 780mm. Den platta 
takkonstruktionen för referenshuset är 431mm tjock varav 390mm isolering. 
Likväl som snedtaket krävs ett tillägg av isolering för att uppnå riktlinjerna enligt 
Energihuskalkyl. Det platta taket möjliggör tilläggsisolering med lösull och 
enligt konstruktion av Paroc (2021c) kan ett U-värde på 0,6 W/ m2K erhållas 
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med en isoleringstjocklek på 605mm. Huset kommer vidare att beräknas med ett 
U-värde på 0,065 W/ m2K för den totala takarean.  
 
4.1.3 PPM 
Grunden ska konstrueras så att ett U-värde lägre än 0,09 W/ m2K kan uppnås. 
En skillnad som kan utföras är att grundkonstruktionens cellplast byts ut mot en 
cellplast med en lägre värmekonduktivitet motsvarande 0,031 W/mK i stället för 
0,036 W/mK. En annan parameter som kan förändras är att de ursprungliga L-
elementen byts ut mot LE-element. Den stora skillnaden mellan dem är att LE-
elementen har ytterligare 100 mm isolering i botten. Valet av eventuella åtgärder 
kommer från återförsäljaren Sundolitts hemsida där de beskriver denna 
grundläggning som något som passar hus som vill möta kraven på 
energihushållning enligt BBR (Sundolitt, 2019). Åtgärderna har simulerats i 
programmet VIP-energy för att få fram ett tillförlitligt U-värde för denna 
lösning. Förändringarna har lett fram till att transmissionsförlusterna genom 
grunden minskar då U-värdet gick från 0,102 W/ m2K till 0,081 W/ m2K. Med 
denna grundläggning är mängden isolering enligt Energihuskalkyl (u.å.) 
tillräcklig enligt rekommendationer för att uppnå FEBY 18:s klassificeringar. 
Beräkningar kommer utföras med en grund motsvarande 0,081 W/ m2K. Arbetet 
hänvisar till Sundolitt (2019) för olika konstruktionslösningar för platta på mark 
som erhåller ett lägre U-värde än 0,09 W/ m2K. 
 
4.1.4 Fönster och dörrar 
Fönstrena är utbytta till NTech tillval passiv. 
Vid denna åtgärd användes samma leverantör som i ursprungshuset. Genom att 
använda sig av de nya fönstrena uppnås en fönsterklassning A. Detta medför 
också att ett U-Värde på 0,7 W/m2K kan erhållas. Dagljustransmittansen för de 
nya fönsterna är 57% och solenergitransmittansen 37%. NTech Passiv är 
uppbyggda av 3-glas med en isolerande karm. Konstruktionen består utav en 
varmkant, argongas och glaskassetterna är energibelagda. Beteckningen för 
fönstrena är 4+16G+4+16G+ES4. Husets fönster består enbart av fönster med 
fast karm och utåtgående fönster. Enligt Nordan (2020b) kan fönsterna med fast 
karm erhålla ett U-Värde på 0,6 W/ m2K och de utåtgående fönstrena ett U-
Värde på 0,7 W/ m2K. Mätvärden för fönsterpartierna är gjorda på 
fönsterstorlekarna 1230x1480mm och där av kan U-värden för större 
fönsterpartier eventuellt bli högre. Det totala U-värdet för alla fönster uppskattas 
därför till 0,7 W/ m2K medan ett teoretisk U-värde skulle även bli lägre (Nordan 
2020c). När huset modifieras kommer även dörrarna att bytas ut. Det 
uppskattade värdet på de nya dörrarna är 0,8 W/ m2K. 
  
4.1.5 Köldbryggor  
Husets köldbryggor står för en betydande del av transmissionsförlusterna. Enligt 
en utvärdering av ett antal småhus varierar de linjära köldbryggorna mellan 10–
50% av den totala transmissionsförlusten (Danebjer & Ekström, 2012). Med 
ytterligare stöd från Boverket (BBR, 2012) antas 15% fortsatt vara ett rimligt 
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värde för de linjära köldbryggorna efter förändring av konstruktionerna. Detta 
betyder att köldbryggorna minskar sitt U-medelvärde från 0,05–0,04 W/m2K 
med avseende på förändringar av väggar, tak och PPM. 
 
4.1.6 Ventilation 
För att minska det totala värmförlustalet och uppnå kravspecifikationerna enligt 
FEBY 18 krävs det att ett ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX) 
installeras. Verkningsgraden för systemet behöver uppnå 85%. Det kräver också 
att luftläckaget är relativt lågt för att FTX-systemet ska utgöra störst nytta. Det 
finns FTX-system med en högre verkningsgrad som motsvarar 90%. I 
verkligheten krävs det optimala förhållande och installationer för att uppnå 
denna höga verkningsgrad. Verkningsgraden är också beroende av 
temperaturskillnader. I regel sker en minskning av verkningsgraden i kallare 
klimat. Detta betyder att det är en utmaning att uppnå en verkningsgrad på 85% 
i ett småhus i Skellefteå kommun (Energihuskalkyl, u.å).  
 
Det finns goda möjligheter att placera ett FTX-aggregat i husets teknikrum. 
Aggregatet bör inte monteras mot anslutande vägg till sovrummen med avseende 
på buller. Det krävs också att övrig ljudisolering ses över kring installationen i 
och med teknikrummet vetter mot två sovrum. Placering medför också att all 
dragning av ventilationskanaler går att göra genom vinden vid behov. Om 
kanaler placeras under isoleringen i den platta takkonstruktionen ökar chanserna 
att optimera verkningsgraden. Aggregatet placeras inom Atemp och avger också 
värme vilket kan räknas in till verkningsgraden (Energihuskalkyl, u.å). Följande 
beräkningar kommer utgöras av 85% verkningsgrad även om värdet kan vara 
svårt att uppnå i verkligheten.  
 
4.1.7 Luftläckage 
Husets luftläckage är i projekteringsskedet svårt att kontrollera. Faktiska värden 
kan enbart ges genom att trycklufttesta huset när det är färdigställt. För att kunna 
säkerställa ett lågt luftläckage gäller det att lokalisera ytor där luftläckaget 
generellt är högre. Det lufttäta skiktet i huset består av plastfolie som även 
fungerar som diffusionsspärr. Den befintliga plastfolien ska hållas skadefri, 
skarvar och anslutningar ska utföras på ett optimalt sätt. Det finns även 
byggdelar där plastfolie inte är ett alternativ som exempelvis träsyllen mot 
betongplattan. Figur 4:1 redogör för vanliga luftläckage i ett hus som 
anslutningar från installationer, väggblock och tak (Wahlgren 2010). Skarvar 
utgör också en del som ej redovisas i figur 4:1. 
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Figur 4:1 Vanligt förekommande luftläckage i en byggnad. (Wahlgren 2010).  

Utförandeförslag kommer utgöras av tidigare forskning och undersökningar av 
luftläckage för hus av Wahlgren (2010). Det beskrivna tillvägagångsättet tar 
också hänsyn till husets byggnadsutförande. Åtgärderna blir enbart antagande 
för att minimera luftläckaget då möjligheter att lokalisera det faktiska 
luftläckaget inte är möjligt. 
 
Skarvar mellan plastfolie som behöver utföras i väggblocken och takkassetterna 
är överlappning på 100mm och sammanfogas med tejp. Denna teknik lämpar sig 
bäst då plastfolien placeras mellan vertikala och horisontella reglar. Ett alternativ 
är annars att klämma plastfolien mellan reglar i väggen men kontaktytan blir 
minimal då reglarna enbart korsas. Viktig är också att sammanfogning av 
plastfolien inte utgörs av några veck. 
 
För skarvning och sammanfogning av plastfolie vid fönsteranslutningar finns ett 
flertal metoder och det bästa tillvägagångsättet redovisas i figur 4:2 och 4:3. 
Plastfolien viks in under fönstersmygen och sedan fogas en extra bit plastfolie 
fast i hörnet. Plastfolien längst in fogas med latexfog. Gipsskivan i figuren 5:11 
är i stället för fönstermodulen. Luftläckaget för denna konstruktion är uppmätt 
till 0,29 m3/mh vid 50Pa tryckskillnad, värdet är angivet i löpmeter beroende på 
fönstrets omkrets. Denna metod har förhållandevis låga luftläckage men är också 
en av de arbetskrävande konstruktionerna. 
 

                  
Figur 4:2 Sammanfogning av 
plastfolie vid fönsteranslutning 
(Wahlgren 2010.)     

Figur 4:3 Plastfolie ansluts mot fönster 
(Fuktsäker u.å).  
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Anslutningen mellan träsyllen och betongplattan är också en viktig konstruktion 
med avseende på luftläckage. Sammanställningar av Wahlgren (2010) visar på 
att tätning av S-list är effektivast och att strukturen på betongplattan är av yttersta 
vikt. Infästningen kan ske antigen via expanderbult eller betongskruv vilket inte 
påverarkar konstruktionens prestanda nämnvärt. Se figur 4:4 Resultat för 
trycktestad konstruktion med 50Pa differens för slät betongyta är uppmätt till 
0,14 m3/mh och för grov betongyta 1,57 m3/mh. Värdena visar på vikten av att 
betongen är slät i angivna konstruktionen för att minimera luftläckaget i syllen. 
 

 
Figur 4:4 Träsyll mot betongplatta. 

Gällande genomföringar och anslutningar ska stosar användas i den mån som är 
möjlig. Annars är det viktigt att täta anslutningar med tejp och att plastfolien 
spänns som en krage runt genomföringarna. I detta fall har plastfolien dragits in 
70mm för att skapa ett installationsskikt, vilket minimerar genomföringar genom 
plastfolien.  
 
Utförs tätskiktet väl och ovannämnda metoder har applicerats kan luftläckaget 
minskas. Det går inte att i förhand beräkna luftläckaget, men vi kan anta att ett 
värde på luftläckage på 0,15 l/s m2 är nåbart för huset.  
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4.2 Sammanfattning av åtgärder 
I tabell 4:2 sammanställs åtgärder för referenshuset. Data från åtgärder har 
använts för att simulera det modifierade huset i VIP-Energy. Byggnadsdelars 
areor är oförändrade från referenshuset. Husets nya vägg, PPM och 
takkonstruktioner är tjockare men har adderats mot exteriören. Detta är för att 
bibehålla boarean. De nya totala transmissionsförlusterna blir 0,147 W/ m2K för 
det modifierade huset.  
 
Tabell 4:2 Indata för beräkning av den modifierade husmodellen. 

Byggdelar/ 
System 

Åtgärder och värden 

Väggar Genomsnittligt U-värde för väggarna beräknas till 0,100 W/ 
m2K och konstruktionslösningar hänvisas till Paroc (2021a) 
och Isover (2021a). 

Snedtak U-värde beräknas till 0,073 W/ m2K och 
konstruktionslösningar hänvisas till Paroc (2021b) och Isover 
(2021b). 

Platt tak U-värde beräknas till  
0,061 W/ m2K och konstruktionslösning hänvisas till Paroc 
(2021b). 

Fönster  Genomsnittligt U-värde beräknas till 0,7 W/ m2K. 
Dagljustransmittansens är 57% och solenergitransmittansen 
37%. Angivna värden är enligt Nordan (2020b) med tillägg 
för U-värdet med 0,1 W/ m2K. 

Dörrar Genomsnittligt U-värde beräknas till 0,8 W/ m2K  

Linjära 
Köldbryggor 

Köldbryggorna är sekundära efter utförandet av 
konstruktionerna vägg, tak och PPM. Ett genomsnittligt värde 
uppskattas till 15% av Um.  

Ventilation Ventilation utgörs av ett FTX-system med en verkningsgrad 
85%, drifttiden är 24h/dygn per år. 

Luftläckage Det totala luftläckaget är beräknat till 0,15 l/s m2.  
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5. BERÄKNINGAR AV ÅTGÄRDER 
Ändringar av Strycksele XL har utförts och förbättringar av byggnadsdelarnas 
U-värde har uppnåtts enligt målen i tabell 4:1. Sammanställning av data 
redovisas i tabell 5:1 som utgör data för beräkningar av FEBY 18:s 
värmeförlusttal. 
 
Tabell 5:1 Data för beräkningar av VFT. 

Aom 401,5 [m2] 
Atemp 117 [m2] 
Um 0,147 [W/ m2K] 
q50 0,15 [l/s m2] 
qvent  0,35 [l/s m2] 
FTX-system  v = 85% 
qläck (Enligt ekv 2.7) 4,2 [l/s] 
DVUTSkellefteå  - 23,6 
ρluft 1,25 [kg/m3] 
cluft  1010 [J/kgK] 

 
Beräkningar utförs enligt FEBY 18 och är sammanställda i bilaga B. 
Värmeförlustkoefficienten HT beräknas enligt ekvation 4 och blir 72,11 W/K. 
Husets värmeförlusttal blir enligt ekvation 2.5.  
 

𝑉𝐹𝑇=0>? =
72,11(21 + 23,6)

117 = 27,49	𝑊/𝑚<	𝐴$%#& 
 
Huset med ändringar uppnår kraven för FEBY 18 Brons <28,43 W/K men klarar 
inte kraven för guld eller silver.   
 
Fördelningen av värmeförlusterna redovisas i figur 5:1. Med ett FTX-system 
installerat blir värmeförlusterna påtagliga genom klimatskalet. Det är också svårt 
att förbättra värmeförlusterna genom ventilationen mer eftersom det inte nuläget 
finns någon bättre lösning än ett FTX-system med en hög verkningsgrad. 
Förbättringar som kan göras är att ytterligare minska U-värdet på klimatskalets 
byggnadsdelar och framför allt ytterväggarna.  
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Figur 5:1 Fördelningen av värmeförluster i VTF beräkningar. 

Fördelningen av transmissionsförlusterna i klimatskalet redogörs i figur 5:2. 
Fönsterna står för den största andelen av transmissionsförlusterna. 
Fönsterpartierna har relativt goda U-värden, men fönsternas 
transmissionsförluster är svåra att förbättra utan att minska husets fönsterarea. 
Ytterväggarna och taket har genomgått störst förbättringar av U-värdet men står 
fortfarande för 41%. De linjära köldbryggorna står för 15% av det totala 
transmissionsförlusterna och är jämnt fördelat för varje byggnadsdel.   
 

 
Figur 5:2 Fördelningen av transmissionsförluster i husets olika byggnadsdelar. 
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6. VERIFIERING AV ENERGIPRESTANDA ENLIGT 
BED 
När energibesparande åtgärder för huset har genomförts och FEBY 18:s nivå 
brons för VFT uppnåtts är det läge att kontrollera hur huset står sig mot BEDs 
energiklassningar för två olika placeringar. Flera simuleringar genomförs för 
båda placeringarna med olika värmesystem och ventilationssystem. De två 
platserna som väljs ligger i Skellefteå men har olika förutsättningar. Den ena 
placeringen väljs till en skyddad plats som är omgiven av skog. Solinstrålningen 
och vinden som blåser på huset är alltså begränsad. Den andra placeringen väljs 
till en öppen plats och därmed utsätts huset för mycket sol och vind. Valet av de 
olika platserna beror på att arbetet ska påvisa hur primärenergitalet kan förändras 
med anledning av placeringen. Direktverkande el kommer inte att ingå som ett 
uppvärmningssätt i simuleringarna. Direktverkande el passar bäst som ett 
komplement till en annan primär värmekälla. Anledningen till detta är att det är 
dyra driftskostnader och systemet använder sig av högvärdigenergi. Eftersom 
installationskostnaden för detta värmesystem är relativt lågt kan systemet passa 
i ett fritidshus som inte måste värmas upp hela året (Ägavärmepump 2021). I ett 
hus som anpassas för låg energianvändning anses det orimligt att installera ett 
uppvärmningssystem med detta system. En annan anledning till att 
direktverkande el inte finns med bland simuleringarna, som också gäller för 
fossila bränslen, är att det enligt Naturvårdsverket (2019) bör avvecklas i den 
mån det är möjligt. 
 
Målet med dessa simuleringar är att ta reda på vilken energiklass enligt BED 
huset hamnar i genom att primärt fokusera på att projektera enligt FEBY 18:s 
värmeförlusttal. För att kontrollera husets energiprestanda beräknas husets 
primärenergital. Redan innan referenshuset började modifieras uppfyller husets 
klimatskärm ett lägre U-värde än BBR:s gränsvärde på 0,3 W/m2K och det 
betyder att det endast är primärenergitalet som kräver nya beräkningar. För att 
uppnå BEDs energiklass A får huset maximalt uppnå ett primärenergital som 
motsvarar 50% av den godkända nivån för en nybyggnad, se tabell 2:4. Det 
betyder att primärenergitalet maximalt får uppgå till 47,5 W/m2K. För 
energiklass B får huset maximalt erhålla ett primärenergital på 71,25 W/m2K 
och energiklass C 95 W/m2K.  
 
För att göra dessa simuleringar kommer brukardata som inomhustemperatur och 
hushållsenergi tas från det redan befintliga referenshuset i Skellefteå. Denna 
indata kommer att kompletteras med schablonvärden från Sveby angående 
personvärme och tappvarmvatten (Sveby, 2012). För att genomföra 
simuleringarna används beräkningsprogrammet VIP-Energy som tillämpar 
dynamiska beräkningar som ligger nära verkligheten. I enlighet med avsnittet 
2.5 läggs 10% till på värmeförsörjningen vid simuleringarna för att komma så 
nära verkligheten som möjligt. I bilaga C redovisas driftdata, klimatdata och 
yttreförhållanden som använts i VIP-Energy. Huset som simuleras i de olika 
scenarierna har erhållit de U-värden som presenterats i tabell 4:2. 
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6.1 Referenshuset 
Referenshuset simuleras i VIP-Energy för att påvisa hur mycket det modifierade 
huset har förbättrats med avseende på energiförbrukning. Referenshusets 
horisontvinkel ligger mellan 10–45 grader, solinstrålningen är störst i sydväst 
och minst i norr. På grund av det skyddade läget är det i simuleringen uppskattat 
att vindhastigheten vid huset ligger mellan 55–90% av de klimatdata som gäller 
för Skellefteå. I tabell 7:1 sammanfattas delar av den indata som använts vid 
simuleringen i beräkningsprogrammet VIP-Energy. För mer information kring 
dessa indata se bilaga C. 
 
Tabell 6:1 Indata för simulering av referenshus. 

 Referenshus 
Fgeo 1,4 
Atemp 117 m2 

Um 0,221 W/m2K 
Ventilationssystem Frånluft 
Värmesystem Frånluftvärmepump 

(NIBE F750) 
Etvv 2,45 W/m2 

Everksamhet 2,35 W/m2 

EPerson 0,26 W/m2 

 
Med ovanstående indata har det genomförts en simulering som visar hur 
referenshusets energianvändning ser ut. I tabell 6:2 presenteras den simulerade 
energibalansen för referenshuset. Som tabell 6:2 visar sker en stor återvinning 
av energi med hjälp av luftvärmepumpen. 
 
Tabell 6:2 Referenshusets energibalans. 

Avgiven energi 
[kWh/år] 

Tillförd energi 
[kWh/år] 

Etrans 12 644 Esol 3277 
Event 7191 Evp åter 10 524 
Esv 2511 Epers 266 
Epassivkyl 167 Eprocess 2408 
  Evp 785 
  Eel 5257 

 
I arbetet är ett delmål att verifiera husets prestanda mot Boverkets 
energiförbrukningskrav. För att göra detta har primärenergitalet och husets 
energiklass sammanställts i tabell 6:3. 
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Tabell 6:3 Energiklass och primärenergital för referenshuset. 

 
Vid beräkning av referenshusets energiklass användes primärenergitalet och 
jämfördes mot kravnivåerna för de energiklasser som presenteras i tabell 2:4. 
Från tabell 6:3 går det att utläsa att referenshuset hamnar i energiklass C enligt 
BED med den nuvarande placeringen. Om huset skulle roteras 180 grader så att 
de stora fönsterpartierna vetter mot nordöst skulle primärenergitalet öka till 77,7 
kWh/m2. Detta skulle inte förändra energiklassningen för huset men mer energi 
skulle behöva användas. 
6.2 Placering 1-Öppet landskap 
Placering 1 är en öppen plats med mycket solinstrålning och mycket vind. På 
denna placering utförs två simuleringar för det modifierade huset med skillnader 
i husets uppvärmnings- och ventilationssystem. Detta för att göra en bedömning 
hur bra energiklassning huset kan uppnå. Huset kommer i båda fallen att vridas 
så att de stora fönsterpartierna hamnar mot söder och de små fönsterna mot norr. 
Detta kommer att maximera solinstrålningen i huset. Husets placering har här 
valts till en öppen plats där horisontvinkeln valts till 5 grader. Vindhastigheten 
har antagits till 90% av vindhastigheten i klimatdata för Skellefteå. För mer 
information kring dessa indata se bilaga C. De två simuleringarna som 
genomfördes på placering 1 benämns som scenario 1 och 2. I tabell 6:4 
sammanfattas de indata som använts vid simuleringarna i VIP-Energy för 
scenario 1 och 2. Beräkningen av primärenergitalet för detta hus har i scenario 1 
utgått från att den primära värmekällan består av en bergvärmepump (NIBE 
F1255-8kW). Ventilationen i huset består av ett FTX-system med 85% 
återvinning. I scenario 2 är den primära värmekällan en frånluftsvärmepump 
(NIBE F750). Valet av den specifika värmepumpen kommer från att den är 
vanligt förekommande i villor av den här storleken. I det andra scenariot har 
FTX-systemet bytts ut mot frånluftsventilation. 
 
Tabell 6:4 Indata för simulering av scenario 1 och 2. 

 Scenario 1 Scenario 2 
Fgeo 1,4 1,4 
Atemp 117 m2 117 m2 
Um 0,147 W/m2K 0,147 W/m2K 
Ventilationssystem FTX Frånluft 
Värmesystem Bergvärme 

(NIBE F1255-8kW) 
Frånluftsvärmepump 
(NIBE F750) 

Etvv 2,45 W/m2 2,45 W/m2 

 Referenshus 
EPpet 72,6 kWh/m2år 

(77,7 kWh/m2år vridet 180 grader) 
Kravnivå enligt BBR, EPpet 
(Småhus 90–130 m2 Atemp) 

95 kWh/m2år 

Energiklass enligt BED C 
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Everksamhet 2,35 W/m2 2,35 W/m2 
EPerson 0,26 W/m2 0,26 W/m2 

 
Med indata från tabell 6:4 simulerades energibalansen för scenario 1 och 2. I 
tabell 6:5 visas energibalansen för scenario 1. Detta scenario genomförs med en 
återvinning på ventilationen som utgör en betydande del av den tillförda energin. 
I tabell 6:6 visas energibalansen för scenario 2. Detta scenario har ingen 
återvinning på ventilationen. Vid en jämförelse mot scenario 1 kompenseras 
delar av återvinningen från ventilationen med en större återvinning från 
värmepumpen. 
 
Tabell 6:5 Energibalans för scenario 1.    Tabell 6:6 Energibalans för scenario 2. 

Avgiven energi 
[kWh/år] 

Tillförd energi 
[kWh/år] 

Etrans 8552 Esol 5391 
Event 7704 Event 

åter 
4537 

Esv 2511 Evp 4459 
Epassivkyl 595 Epers 266 
ELuft läck 652 Eprocess 2408 
  Evp 721 
  Eel 2228 

 
I tabell 6:7 har primärenergitalet och energiklassningen för scenario 1 och 2 
sammanställts.  
 
Tabell 6:7 Energiklass och primärenergital scenario 1 och 2. 

 Scenario 1 Scenario 2 
EPpet 38,4 kWh/m2år  

(41,9 kWh/m2år vridet 
180 grader) 

43,1 kWh/m2år  
(48,0 kWh/m2år vridet 
180 grader) 

Kravnivå enligt BBR, EPpet 
(Småhus 90–130 m2 Atemp) 

95 kWh/m2år 95 kWh/m2år 

Energiklass enligt BED A A 
Energiklassen för huset beräknades med hjälp av tabell 2:4 som beskriver 
gränserna för hur många procent av kravnivån för primärenergital som får 
erhållas för varje energiklass. Som visas i tabell 7:7 uppgår primärenergitalet till 
38,4 kWh/m2år för scenario 1 och 43,1 kWh/m2år för scenario 2. Därmed hamnar 
huset i båda fallen i energiklass A enligt BED. Vid scenario 1 konstaterades det 
att även om huset roteras 180 grader och de stora glaspartierna hamnat mot norr 
skulle huset klara kraven för energiklass A. Vid scenario 2 skulle 
primärenergitalet för huset försämras tillräckligt mycket för att hamna i 
energiklass B om huset snurras 180 grader. 

Avgiven energi 
[kWh/år] 

Tillförd energi 
[kWh/år] 

Etrans 8561 Esol 5391 
Event 6849 Event 

åter 
- 

Esv 2511 Evp 7539 
Epassivkyl 598 Epers 266 
ELuft läck 647 Eprocess 2408 
  Evp 66 
  Eel 3493 
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6.3 Placering 2-Skuggigt landskap 
I de två simuleringar som genomfördes på placering 2 uppfördes huset också i 
Skellefteå kommun. Denna placering är en skyddad plats där omgivningen 
består av mycket skog. Detta innebär att horisontvinkeln för huset angavs som 
70 grader och vindhastigheten angavs som 10% av klimatdatafilen för 
Skellefteå, se bilaga C för en tydligare bild av indata. Huset vrids så att de stora 
fönsterpartierna vänds mot söder för att ta vara på så stor del av solinstrålningen 
som möjligt. Även i simuleringarna som benämns som scenario 3 och 4 
varierades husets uppvärmningssystem och ventilation.  I simuleringen som 
benämns som scenario 3 har den primära värmekällan valts till en luft/vatten 
värmepump (REC VP) som kombineras med ett FTX-system med 85% 
värmeåtervinning. I scenario 4 har det valts samma frånluftsvärmepump (NIBE 
F750) som i scenario 2. Ventilationen är i detta fall frånluftsventilation. 
 
Tabell 6:8 Indata för simulering av scenario 3 och 4. 

 Scenario 3 Scenario 4 
Fgeo 1,4 1,4 
Atemp 117 m2 117 m2 
Um 0,147 W/m2K 0,147 W/m2K 
Ventilationssystem FTX Frånluft 
Värmesystem Luft/vatten värmepump 

(REC VP) 
Frånluftsvärmepump 
(NIBE F750) 

Etvv 2,45 W/m2 2,45 W/m2 
Everksamhet 2,35 W/m2 2,35 W/m2 
EPerson 0,26 W/m2 0,26 W/m2 

 
Med de indata som presenteras i tabell 6:8 för scenarierna 3 och 4 har en 
simulering genomförts som visar energibalansen för de båda scenarierna. I tabell 
6:9 presenteras energibalansen för scenario 3 och i tabell 6:10 presenteras 
energibalansen för scenario 4. 
 
Tabell 6:9 Energibalans för scenario 3.    Tabell 6:10 Energibalans för scenario 4. 

Avgiven energi 
[kWh/år] 

Tillförd energi 
[kWh/år] 

Etrans 8450 Esol 111 
Event 7161 Event 

åter 
6061 

Esv 2511 Evp 5813 
Epassivkyl 0 Epers 266 
ELuft läck 391 Eprocess 2408 
  Evp 704 
  Eel 3150 

 

 

Avgiven energi 
[kWh/år] 

Tillförd energi 
[kWh/år] 

Etrans 8447 Esol 111 
Event 6563 Event 

åter 
- 

Esv 2511 Evp åter 10 435 
Epassivkyl 0 Epers 266 
ELuft läck 378 Eprocess 2408 
  Evp 62 
  Eel 4616 
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Slutligen beräknades de båda scenariernas primärenergital och energiklass för 
att sedan presenteras i tabell 6:11. Energiklassen beräknas med hjälp av tabell 
2:4 som beskriver hur många procent av kravnivån för primärenergitalet får 
utgöras för varje energiklass.  
 
Tabell 6:11 Energiklass och primärenergital för scenario 3 och 4. 

 Scenario 3 Scenario 4 
EPpet 49,9 kWh/m2år 

(Oavsett husets 
rotation) 

55,6 kWh/m2år 
(Oavsett husets 
rotation) 

Kravnivå enligt BBR, EPpet 
(Småhus 90–130 m2 Atemp) 

95 kWh/m2år 95 kWh/m2år 

Energiklass enligt BED B B 
 
I detta fall kan vi avläsa från tabell 6:11 att huset hamnar i BEDs energiklassning 
B för båda scenarierna. Anmärkningsvärt i detta fall är att den minimala 
solinstrålningen gör att det inte spelar någon roll för primärenergitalet vilket håll 
de stora glaspartierna vänds. 
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7. RESULTAT 
Resultatet presenteras i två delar. Första delen redovisar husets värmeförluster 
och resultat enligt FEBY 18-kravspecifikationer. Resultaten tar både hänsyn till 
referenshuset och det förändrade huset. I den andra delen presenteras 
primärenergital och energiklass för referenshuset och det förändrade huset i 
enlighet med scenariona i avsnitt 6. Resultatet påvisar också vad som krävs för 
att uppnå BEDs energiklassning efter huset har klassificerats enligt FEBY 18:s 
värmeförlusttal. 
 
7.1 VFT  
Resultaten nedan visar på en jämförelse mellan ursprungshuset Strycksele XL 
och det modifierade huset. Åtgärder som har utförts har gjorts med avseende på 
att uppnå kravspecifikationen enligt FEBY 18:s värmeförlusttal vilket motsvarar 
ett värde lägre än 28.43 W/m2Atemp. Inga förändringar gällande byggnadsdelars 
areor eller husets formfaktor är utförda. Husets formafaktor är 3,43 och 
fönsterandel (Atemp / fönsterarea) är 21% för både referenshuset och det 
modifierade huset. 
 
Enligt figurerna 7:1 och 7:2 redovisas resultaten av värmeförlusterna från 
ursprungshusmodellen och förändringar som gjort gällande 
transmissionsförluster, luftläckage och ventilation. Alla byggnadsdelar har 
förbättrats i avseende på värmegenomgångskoefficienten. Det totala Um har gått 
från 0,221 till 0,147 W/ m2K. Luftläckaget för byggnaden har genom antaganden 
halverats och ventilationen har bytts från ett frånluftsystem till ett FTX-system 
med verkningsgrad 85%. Möjligheter att förbättra både luftläckaget och 
ventilationen avgörs svårt.  
 

 
Figur 7:1 Förändringen av värmeförluster från referenshuset till det 
modifierade huset. 

Förändringarna för varje byggnadsdel har varierande inverkan på de totala 
transmissionsförlusterna vilket redogörs i figur 7:1. De största förbättringarna 
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har kunnat utföras på ytterväggarna och taket där transmissionsförlusterna har 
halverats. Fönster och dörrar samt grundplattan har förbättrats men resultatet 
visar mindre förändring av U-värdet enligt tabell 7:1 och figur 7:2 för konkreta 
förändringar av varje byggnadsdel. Köldbryggorna utgör 15% av 
transmissionsförlusterna både före och efter. En förbättring har skett men i 
relationen till klimatskalet är köldbryggorna lika stora. 
  
Tabell 7:1 U-värdet för olika konstruktionsdelar före och efter modifiering. 

Byggnadsdel Um-Värde [W/ m2K] 
Referenshus 

Um-Värde [W/ m2K] 
Modifierat hus 

Yttervägg 0,197 0,100 
Tak 0,118 0,065 
PPM 0,102 0,081 
Fönster 0,838 0,700 
Dörrar 1,01 0,800 
   

 
Figur 7:2 Förändringen av transmissionsförluster för de olika 
byggnadsdelarna från referenshuset till det modifierade huset. 

Fönster & dörrar utgör cirka 7% av omslutningsarean men står för 41% av 
transmissionsförlusterna av det modifierade huset. Ursprungshuset visar på att 
transmissionsförluster via fönster och dörrar bestod av 32% av förlusterna. 
Resultatet tyder på svårigheter att minska det totala U-värdet utan att minska 
fönsterarean. Figur 7:2 och tabell 7:1 visar på att det finns möjligheter att 
förbättra värmegenomgångskoefficienten för väggar.  
 
Ett delmål för studien var att uppnå en klassificering av FEBY 18:s 
värmeförlusttal. Slutliga resultatet visar på att med de åtgärder som är utförda 
uppnår huset enbart brons, se tabell 7:2. Värmförlustalet har mer än halverats 
från ursprungs huset men uppnår inte de höga kraven för varken FEBY 18 guld 
eller silver.  
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Tabell 7:2 Husets VFT före och efter modifiering samt gränsvärden för 
klassificering enligt FEBY 18. 

VFT Före 
[W/m2Atemp] 

VFT Efter 
[W/m2Atemp] 

FEBY Krav DVUTSkellefteå 
[W/m2Atemp] 

58,15 27,49 Guld 20.43 
Silver 25.43 
Brons 28.43 

7.2 BBR resultat 
Med ett resultat för husets VFT som uppnår nivån brons simulerades husets 
energiförbrukning i beräkningsprogrammet VIP-Energy. Simuleringarna 
genomfördes på två olika platser för det förändrade huset och jämförs med 
referenshuset på dess verkliga placering. Simuleringarna som genomfördes på 
placering 1 fick gynnsamma yttre förhållanden med hög solinstrålning och 
mycket vind. Horisontvinkeln sattes på denna placering till 5 grader och 
vindhastigheten till 90% av klimatdata för Skellefteå. Simuleringarna som 
genomfördes på placering 2 utsattes för låg solinstrålning och lite vind. I detta 
fall sattes horisontvinkeln till 70 grader och vindhastigheten till 10% av 
klimatdata för Skellefteå. Simuleringarna som genomfördes på placering 1 kallas 
i arbetet för scenario 1 och 2. Skillnaden mellan dessa scenarion är 
ventilationssystemet och uppvärmningssystemet. Scenario 1 använder ett FTX-
system och en bergvärmepump, medan scenario 2 använder sig av 
frånluftventilation och frånluftvärmepump. På placering 2 med lite 
solinstrålning och lite vind genomfördes simuleringarna som fick namnet 
scenario 3 och 4. Skillnaden mellan dessa två scenarion var också 
uppvärmningssystemet och ventilationen. Scenario 3 simulerades med ett FTX-
system och en luft-/vattenvärmepump medan scenario 4 simulerades med 
frånluftventilation och frånluftvärmepump. De olika simuleringarnas 
installationer och placering har sammanfattats i tabell 7:3. 
 
Tabell 7:3 Simuleringarnas installationer och placering. 

 Ventilation Uppvärmningssystem Placering 
Referenshus Frånluft Frånluftvärmepump Referenshus 
Scenario 1 FTX Bergvärme Placering 1 
Scenario 2 Frånluft Frånluftvärmepump Placering 1 
Scenario 3 FTX Luft-/vattenvärmepump Placering 2 
Scenario 4 Frånluft Frånluftvärmepump Placering 2 

 
Vid bedömning av skillnaden på de olika scenarierna sammanställdes först den 
avgivna energin för simuleringarna. I figur 7:3 visas transmissionsförlusterna 
genom klimatskalet för alla simuleringarna. Den enda simuleringen som fick en 
stor avvikelse var referenshuset. Det beror på att referenshuset har ett högre 
genomsnittligt U-värde för klimatskalet än de andra simuleringarna har. En 
annan skillnad mellan de olika simuleringarna är nettoenergin som används till 
ventilationen. Scenario 1 och 3 som använder sig av FTX-system sparar stora 
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mängder energi i jämförelse med de andra simuleringarna, se figur 7:3. 
Skillnaden i nettoenergi mellan scenario 1 och 3 beror på de olika vind- och 
sollasterna som huset utsätts för. 

 
Figur 7:3 Avgiven energi för de olika scenarierna. 

 
Andra skillnader av intresse är den tillförda energin som väger upp för den 
avgivna energin. I figur 7:4 har energin som kommer från solinstrålning genom 
husets fönster och energin som återvinns av husets värmepump sammanställts. 
Energin från solinstrålningen skiljer sig mellan placering 1 och 2 och visar hur 
husets placering påverkar den gratisenergi som tillförs till huset. Referenshusets 
placering är inte lika extrem som de övriga placeringarna och ger ett värde som 
är mer realistiskt för ett nybyggt hus. I figur 7:4 visas också energin som 
återvinns från husets värmepump. Avgörande för detta resultat är hur mycket 
energi värmepumpen måste tillföra till huset. Av denna anledning är 
återvinningen platsberoende.  
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Figur 7:4 Tillförd energi för de olika scenarierna 

 
Det viktigaste för att uppnå en godkänd energiklassning enligt BED är hur stor 
den totala energianvändningen för huset är. Primärenergitalet för de olika 
scenarierna och referenshuset redovisas i figur 7:5. De streckade linjerna i figur 
7:5 markerar de 3 energiklasserna enligt BED som är godkända för 
nybyggnationer. 

 
 
Figur 7:5 Primärenergitalet för de olika scenarierna. 
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Något som är anmärkningsvärt i figur 7:5 är att primärenergitalet är högre för 
scenario 3 som använder ett FTX- system än vad den är i scenario 2 som 
använder sig av frånluftventilation. Resultatet för primärenergitalet visar att 
scenarierna 1 och 2 uppfyller kraven för energiklass A medan scenarierna 3, 4 
hamnar i energiklass B. Referenshuset hamnar i energiklass C.
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8. DISKUSSION 
Referenshuset uppnår inte kraven för någon klassificering för VFT från FEBY 
18, men uppnår kraven för BBR:s primärenergital och kan deklareras till 
energiklass C enligt BED. Resultatet visar på att referenshuset behöver minska 
värmeförlusterna med 52% för att uppnå kravet för VFT enligt FEBY 18 brons, 
se tabell 7:2. Ventilationssystemet och konstruktionerna tyder på att 
referenshuset inte har som ambition att minimera värmeförlusterna. En 
frånluftventilation används och står för 34% av de totala 
transmissionsförlusterna vilket även redogörs i figur 3:3. Väggarnas 
genomsnittliga U-värde är 0,197 W/m2 K och överstiger rekommendationer från 
BBR för att uppnå energiklass C. BBR:s rekommendationer för väggars U-värde 
är 0,18 W/m2 K (Boverket 2020d). Övriga konstruktioner har ett U-värde under 
rekommendationerna. Detta medför att stora åtgärder har behövt tas i beaktning 
för att minska värmeförlustalet enligt krav från FEBY 18. 
 
Resultatet påvisade att den modifierade husmodellen Strycksele XL inte 
uppnådde FEBY 18 kravspecifikation för värmeförlustalet guld eller silver. 
Luftläckaget och ventilationen anses vara optimala för ett småhus och rimligtvis 
kan inte värdena förbättras. Om FTX-systemet hade haft en verkningsgrad på 
80% i stället för 85% hade huset inte uppnått brons. Ett FTX-system med en 
verkningsgrad på 85% i ett kallt klimat som i Skellefteå kan vara svårt att uppnå. 
Ventilationen spelar stor roll i värmeförlusterna och vilken verkningsgrad som 
kan uppnås är avgörande för det slutliga resultatet. Resultatet visar också att det 
inte finns någon möjlighet att närma sig VFT Brons för huset utan att installera 
ett FTX-system. Ett värmeförlusttal som uppnår brons i detta fall betraktas som 
ett bra resultat och visar på möjligheter finns att halvera värmeförlusterna utan 
att inverka på husets geometri och byggdelarnas areor.  
 
Om huset ska uppnå FEBY 18 guld eller silver gällande klassificering av 
värmeförlusttalet måste ytterligare åtgärder utföras som kommer påverka husets 
karaktär. Fönster och dörrar står för 41% av transmissionsförlusterna vilket 
redovisas i figur 5:2, samtidigt som U-värdet är jämförelsevis bra mot fönster 
som finns på marknaden. Husets fönster har ett U-värde på 0,7 W/m2 K. Det 
lägsta U-värdet på fönster företaget NorDan (2020b) kan leverera är 0,6 W/m2 
K. Fönstrets U-värde enligt NorDan (2020c) är beräknat med en fast karm och 
måtten 1230x1480, det vill säga att större och öppningsbara fönster rimligtvis 
erhåller ett högre U-värde än 0,6 W/m2 K. Därför avgörs förbättringen av 
fönstrens transmissionsförluster svårt.  
 
En lösning som skulle ge goda resultat är att minska fönsterarean. 
Enligt BBR (2020e) ska fönsterglasaren minst uppnå 10% av golvarean och detta 
ska motsvara en dagsljusfaktor på 1%. Både referenshuset och det modifierade 
huset har en fönsterglasarea på 19 m2 vilket motsvarar 16% av golvarean. Om 
fönsterarean för husen skulle minska med 8 m2 skulle dagljusfaktorn på 1% 
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fortfarande kunna uppnås. En minskning med 8 m2 av den totala fönsterarean på 
24,5 m2 skulle innebära en minskning av de totala transmissionsförlusterna från 
Um=0,146 W/m2K till Um=0,116 W/m2K. Dessa värden motsvarar en minskning 
av 25 W/K av värmegenomgångstalet, vilket är lika med en total minskning av 
värmeförlusttalet med 17%. Slutlig klassificering av huset med 8m2 mindre 
fönsterarea enligt FEBY skulle uppnå silver och ett värde på 22,74 W/m2Atemp, 
se tabell 7:2 för jämförelse av klassificeringar enligt FEBY 18. 
  
Formfaktorn påverkar också det slutliga resultaten. Huset har en formfaktor 
3,43. Om huset fortfarande skulle nyttja 117 m2 golvarea, men i stället byggas 
som en box skulle formfaktor 3 ges och omslutnings arean skulle bli 360m2. 
Dessa antagande är förutsatt att takhöjden är densamma och huset använder sig 
av en kallvind, alternativt ett platt tak. Antalet löpmeter för linjära köldbryggor 
skulle också minska om husets skulle uppföras som en box. Om antagande görs 
att husets byggs som en box, fönsteraren minskas med 8 m2 och Um=0,116 
W/m2K uppnås skulle det innebära att husets kan klassificeras som guld enligt 
FEBY 18:s värmeförlusttal. Ett värde lägre än <20 W/K Atemp hade möjliggjorts. 
Dessa antagande ligger i linje med vad som krävs för att certifiera ett småhus i 
Umeå kommun enligt rapport från Lågan (2016). Huset som certifierats i Umeå 
har en låg formfaktor och är utformat som en box, fönster och dörr står för 20% 
av huskroppen. Ett FTX-system har använts och Um har uppskattats till 0,1–0,2 
W/m2K.  
 
Beräkningarna i arbetet är enbart utförda efter DVUTSkellefteå -23,6. Om det 
modifierade huset i stället hade placerats exempelvis i Malmö med DVUTMalmö 
-8,7 hade värmeförlustalet i stället blivit 18,30 W/K Atemp. Kravspecifikationen 
för VFT guld Malmö ligger på 18,43 W/K vilket visar på att huset hade uppnått 
kraven för VFT Guld i Malmö. FEBY 18 tar endast hänsyn till en viktning på +2 
W/K för geografiska platser kallare än -22,1°C. Detta tyder på att FEBY:s 
klassificeringar ställer hårdare krav för byggnadstekniken i kallare klimatzoner.  
Enligt FEBY 18 (2019) är det ett medvetet val att inte göra skillnader för 
byggnader värmeförlusters beroende på klimat, men medför också att det är 
svårare att klassificera en byggnad i exempelvis Skellefteå jämfört med Malmö. 
 
Energiklassningen från BED har sin bas i att beskriva hur mycket energi som 
används av det aktuella huset. BEDs energiklassning tar hänsyn till många olika 
faktorer (Boverket 2016). Det räcker inte med att enbart minska 
transmissionsförlusterna för att automatiskt uppnå energiklass A. Om 
transmissionsförlusterna minskas skulle energiförbrukningen minska men det är 
inte tillräckligt att enbart fokusera på detta. Om huset placeras på en plats med 
mycket solinstrålning kommer det att minska behovet av värmeförsörjning 
ytterligare. Vid hög solinstrålning på huset har fönsterplaceringen stor betydelse 
för hur mycket energi som kan tillgodoräknas. I scenario 1 och 2 som presenteras 
i avsnittet 7.2, kontrollerades förändringen av primärenergitalet när huset 
simulerades med de stora glaspartierna vända mot norr i stället för söder. I båda 
scenarierna ger åtgärden ett betydande utfall. I scenario 1 ökade 
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primärenergitalet med 3,5 kWh/m2år och i scenario 2 ökade primärenergitalet 
med 3,9 kWh/m2år. Fönsternas inverkan behöver inte bara vara positivt då detta 
kan leda till en allt för hög inomhustemperatur under sommaren.  
 
I det här arbetet har ett hus som uppnår VFT brons använts för att simuleras i 
olika scenarion. Skillnaden i de olika scenarierna har varit ventilationssystemet, 
uppvärmningssystemet samt solvärme- och vindlast. Med resultatet från 
scenario 2 och 3 går det att utläsa att placeringen av huset kan ha en större 
inverkan på primärenergitalt än vissa av de kostsamma tekniska lösningar som 
finns att tillgå.  
  
Arbetet har visat att det är stora skillnader mellan varje energiklass i BED. Som 
utgångspunkt för arbetet beräknades primärenergitalet för referenshuset och det 
uppnår energiklass C. Intressant är att med de energibesparande lösningarna för 
installationer och klimatskal hamnar huset endast en klass bättre om de yttre 
omständigheterna försämras. Resultatet från de olika scenarierna visar att 
energiklass A enligt BED endast går att uppnå med tillräckligt bra yttre 
omständigheter och tillräckligt bra val av värmesystem. 
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9. SLUTSATS 
Syftet med arbetet har varit att kontrollera om projektering mot låga 
värmeförluster kan vara ett tillvägagångsätt för småhustillverkare som vill bygga 
hus som uppnår en godkänd energiklassning enligt BED. Arbetet har utgått från 
en specifik husmodell där förändringar har utförts på klimatskalet, ventilationen 
och luftläckaget. Husmodellen är en enplansvilla med en boarea på 117m2 och 
är placerad i Skellefteå kommun. Målet var att uppnå en klassificering enligt 
FEBY 18:s värmeförlusttal och sedan verifiera mot BED energiklasser med olika 
uppvärmnings- och ventilationssystem. 
 
Referenshuset utan förändringar uppnår energiklassen C enligt BED men uppnår 
inte kraven för VFT enligt FEBY 18. För att referenshuset skulle uppnå kraven 
förändrades klimatskalet, luftläckaget och ventilationen. Klimatskalets 
värmegenomgångskoefficient minskades från 0,221 W/ m2K till 0,147 W/ m2K, 
luftläckaget minskades från 0,34 l/s m2 till 0,15l/s m2 och ventilationen ändrades 
från ett frånluftsystem till ett FTX-system. Med dessa förändringar erhölls ett 
värmeförlusttal 27,49 W/m2Atemp, det uppfyller nivå brons för VFT enligt FEBY 
18. Slutsatsen för arbetet är att det kräver stora förändringar gällande 
klimatskalet, ventilation och luftläckage för att husmodellen ska uppnå kraven 
för VFT enligt FEBY 18. Det är teoretiskt möjligt att uppnå FEBY guld och 
silver för VFT i Skellefteå men förändringar som erfordras är omfattande. Ska 
småhus uppnå klassificeringen guld i Skellefteå kommun krävs det att 
projekteringen från start utgår från detta mål. Det vill säga att formfaktorn och 
byggnadsdelarnas areaandel har stor påverkar på det slutliga resultatet.  
 
I arbetet simulerades huset i 4 olika scenarion, alla inom Skellefteå kommun. 
Två av scenarierna simulerades för en öppen plats med mycket sol- och vindlast 
och två av scenarierna simulerades för en skuggig plats med lite vind. I 
simuleringarna användes huset som uppnått kraven för VFT brons enligt FEBY 
18. I de olika scenarierna förändrades ventilationssystemet, 
uppvärmningssystemet samt vind- och solvärmelasten. Från figur 7:5 går det 
utläsa att båda scenarierna som simulerades för en öppen plats med god 
solinstrålning och mycket vindlast fick ett lägre primärenergital än de övriga 
simuleringarna. Detta talar för att solvärmen har en större inverkan på 
energiförbrukningen än vad ventilationssystemet har. Med olika kombinationer 
av ventilationssystem, uppvärmningssystem och optimal placering i avseende på 
sol och vind kan huset klara energiklass A.  I scenario 1 erhölls det lägsta 
primärenergitalet, det motsvarar en minskning med 48 % från referenshuset. 
Arbetet visar att energiklass A enligt BED är svår att uppnå. 
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10. REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATTA 
STUDIER  
Det ständiga arbetet med att hitta lösningar till att bygga mer energisnåla 
byggnader fortgår inom byggbranschen. Boverket uppdaterar reglerna kring 
minimikravet för energianvändningen löpande. Detta gör att det hela tiden blir 
viktigare att lyckas effektivisera lösningar för att minska energiförbrukningen 
för uppvärmning av hus. Det har under studiens gång framkommit frågor som 
inte har besvarats i detta arbete. Nedan följer förslag till fortsatta studier. 
 

• Vilka konstruktioner skulle vara ekonomiskt lönsamma vid 
energieffektivisering av ett småhus? 
 

• Intervjustudie med flera olika hustillverkare för att ta reda på hur de 
jobbar mot att införa energieffektivare byggnader.
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BILAGA A 
Bilaga A redovisar indata som använts och hur den har simulerats i VIP-Energy.  
Bilagan innehåller simulering av byggnadsdelar, byggnadsdelars areor och 
väderstreck, samt resultat av energibalans och nyckeltal. Tabell 1 visar på indata 
som har används för de olika byggnadsmaterialen i huset. Flertal 
konstruktionsdelar består av skikt som är sammansatta av två material. I ett 
sådant skikt har det genomsnittliga U-värdet beräknats med avseende på 
mängdandelen av de olika materialen. Exempelvis är ett sådant skikt där både 
reglar och isolering förekommer. Alla konstruktionsdelar är uppbyggda av 
materialdata från tabell 1. 
 
Tabell 1 Materialdata och indata i VIP-Energy   

Material Värmeledningstal 
(W/m,K) 

Densitet 
(kg/m3) 

Värmekapacitet 
(J,kg,K) 

Betong 1,700 2 300 800 
Cellplast 0,036 25 1400 
Dränerat grus 1,400 500 2300 
Gipsskiva 0,220 900 1100 
Gipsskiva Utv 0,210 793 1100 
OSB 0,400 600 1350 
Plywood 0,140 500 1500 
Taktegel 0,400 600 1350 
Trä furu 0,260 470 1650 
Trä gran 0,140 500 2300 

 

 
Figur 1 Planritning med mått och benämning av byggdelar 
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BILAGA B 
1. Beräkning av VFT för referenshuset 
Luftläckage beräknas med avseende på att tilluften och frånluften är balanserad 
och att läget motsvarar måttlig avskärmning och flera sidor är exponerade. 
 
Ekvation för qläck: 
𝑞6äD( = 𝑞F9 ∗ 𝐴"#G ∗

%

;, 0

$5
67'%86$9
6:;∗=!"7

>
?
   

 
Angivna värden för uträkning av qläck: 
 
𝑞F9 = 0,34	𝑙/𝑠	𝑚<		, 											𝐴"#G = 401,5𝑚<		, 𝑞G2& =	𝑞%H = 41	𝑙/𝑠	 
𝑒 = 0,07					, 𝑓 = 15 
 
Uträkning av qläck: 
 

𝑞.ä01 = 0,00034 ∗ 401,5 ∗
0,07

1 + 15

0,07 2 0,041 − 0,0410,00034 ∗ 401,54
2

= 9.56 ∗ 1034𝑚4/𝑠 

 
Värmegångskoefficienten HT enligt följande ekvation: 
 

𝐻? = 𝑈# ∗ 𝐴"# + 𝜌627$ ∗ 𝑐627$ ∗ 𝑞6äD( + 𝜌627$ ∗ 𝑐627$ ∗ 𝑞3%E$(1 − 𝑣)𝑑 
 
Angivna värden för uträkning av HT: 
𝑈# = 0,221	𝑊/𝑚<𝐾	, 			𝐴"#G = 401,5𝑚<	,			𝜌627$ = 1,25	𝑘𝑔/𝑚I	,				  
	𝐶627$ = 1010𝐽/𝑘𝑔𝐾 
 

𝑞6äD( = 9.56 ∗ 10:I𝑚I/𝑠					𝑞3%E$ = 0,041𝑚I/𝑠			𝑣 = 0				𝑑 = 	1	 
  
Uträkning av HT: 
 

𝐻? = 0,221 ∗ 401,5 + 1,25 ∗ 1010 ∗ 9.56 ∗ 10:I + 1,25 ∗ 1010
∗ 0,041(1 − 0)1 = 152,56𝑊/𝐾 

 

Slutligen beräknas VFT enligt ekvationen: 
 

𝑉𝐹𝑇=0>? =
𝐻?(21 − 𝐷𝑉𝑈𝑇)

𝐴$%#&
 

 

𝑉𝐹𝑇=0>? =
152,56(21 + 23,6)

117 = 58,15	𝑊/𝑚<	𝐴$%#& 
 



 

K 

 

2. Beräkning av VFT för det modifierande huset 
Luftläckage beräknas med avseende på att tilluften och frånluften är balanserad 
och att läget motsvarar måttlig avskärmning och flera sidor är exponerade. 
 
Ekvation för qläck: 
𝑞6äD( = 𝑞F9 ∗ 𝐴"#G ∗

%

;, 0

$5
67'%86$9
6:;∗=!"7

>
?
   

 
Angivna värden för uträkning av qläck: 
 
𝑞F9 = 0,34𝑙/𝑠	𝑚<		, 𝐴"#G = 401,5𝑚<		, 𝑞G2& =	𝑞%H	41𝑙/𝑠				,

𝑒 = 0,07				, 𝑓 = 15	
	
Uträkning av qläck: 
 

𝑞6äD( = 0,00015 ∗ 401,5 ∗
0,07

1 + 15

0,07 T 0,041 − 0,0410,00015 ∗ 401,5U
<

= 4,22 ∗ 10:I𝑚I/𝑠 

 
Värmegångskoefficienten HT enligt följande ekvation: 
 

𝐻? = 𝑈# ∗ 𝐴"# + 𝜌627$ ∗ 𝑐627$ ∗ 𝑞6äD( + 𝜌627$ ∗ 𝑐627$ ∗ 𝑞3%E$(1 − 𝑣)𝑑	
 
Angivna värden för uträkning av HT: 
𝑈# = 0,147	𝑊/𝑚<𝐾			, 			𝐴"#G = 401,5𝑚<					,					𝜌627$ = 1,25	𝑘𝑔/𝑚I	 
𝐶627$ = 1010𝐽/𝑘𝑔𝐾				  
 

𝑞6äD( = 4,22 ∗ 10:I𝑚I/𝑠					𝑞3%E$ = 0,041𝑚I/𝑠			𝑣 = 85%				𝑑 = 	1	 
  
Uträkning av HT: 
 

𝐻? = 0,147 ∗ 401,5 + 1,25 ∗ 1010 ∗ 4,22 ∗ 10:I + 1,25 ∗ 1010
∗ 0,041(1 − 0,85)1 = 	72,11𝑊/𝐾	

	
Slutligen beräknas VFT enligt ekvationen: 
 

𝑉𝐹𝑇=0>? =
𝐻?(21 − 𝐷𝑉𝑈𝑇)

𝐴$%#&
	

	

𝑉𝐹𝑇=0>? =
72,11(21 + 23,6)

117 = 27,49	𝑊/𝑚<	𝐴$%#& 
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BILAGA C 
Driftdata som gäller vid alla simuleringar 

 
 
 
Klimatdata som gäller för alla scenarion 
 

 
 
 
Yttre omständigheter referenshuset 
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Yttre omständigheter för fall 1. 
 

 
 
Yttre omständigheter för fall 2. 
 

 


