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Sammanfattning 

I Sverige går cirka en tredjedel av all värmeenergi till 

uppvärmning av byggnader. Detta gör att bostadssektorn är ett 

område som har stor betydelse för vår klimatpåverkan. Detta 

examensarbete har gjorts i samarbete med Sh Bygg 

Fastighetsutveckling AB och har haft som mål att undersöka 

hur en byggnads höjd påverkar olika energiaspekter som 

transmissionsförluster, luftläckage och specifik 

energianvändning. Med hjälp av Sh Bygg har ett referensobjekt 

valts utifrån ett arkitektförslag. Byggnadens komponenter har 

sedan valts ut för att motsvara en modern energieffektiv 

byggnad. För att kunna se om verksamhetstypen har någon 

betydelse i frågan, har förslaget även simulerats som en 

kontorsbyggnad. Ytterligare ett tredje fiktivt objekt har 

simulerats för att se vad en enklare geometri samt mindre 

glasandel ger för resultat. De tre objekten har sedan simulerats i 

fyra olika våningshöjder i beräkningsprogrammet VIP-Energy. 

Resultaten visar att ett ökat antal våningar kan innebära både 

för och nackdelar. Transmissionsförlusterna per kvadratmeter 

Atemp minskar i samband med att våningsantalet ökar. 

Minskningen avtar sedan i takt med att byggnaden blir högre. 

Luftläckaget däremot visar på en minskning i början för att 

sedan öka då byggnaden blir högre. Samtidigt är skillnaderna i 

den specifika energianvändningen väldigt marginella. I en 

byggnad med hög internvärme och ett aktivt kylsystem kan detta 

värde öka då byggnaden blir högre medan det kan minska i en 

vanlig bostad. De största energibesparingarna på grund av ökat 

antal våningar görs på de lägre våningarna, då byggnaden blir 

högre minskar de observerade skillnaderna.  

Dock kan detta skilja sig mellan olika byggnader. Det finns 

således inget ”recept” för vad som är rätt våningsantal ur 

energisynpunkt. Det är en rad olika parametrar som avgör den 

optimala höjden för en byggnad. Varje konstruktion bör därför 

studeras som ett enskilt fall för att ta reda på vilken som är den 

mest energieffektiva lösningen.   
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1 Inledning 
Energianvändningen är i dagsläget ett hett ämne i Sverige och 

övriga världen. Sedan början av 1800-talet, innan industrins 

etablering, har halten koldioxid i luften ökat med över 40 % 

(National Oceanic and Atmospheric Administration 2013-05-14) 

till att nu ligga på de högsta nivåerna i mänsklighetens historia. 

Sverige har länge varit ett av de länder i Europa med högst 

energianvändning per person (se figur 1.1). Denna höga 

energikonsumtion beror till största del på landets 

energikrävande industrier samt det kalla klimatet. 

 

Figur 1.1 Energianvändning per person i Sverige jämfört med 

några andra Europeiska länder 

En tredjedel av all den värmeenergi som används i Sverige går åt 

till att värma byggnader (Abel & Elmroth, 2011, s.2). Detta 

innebär att byggsektorn har stor potential att påverka och 

förändra Sveriges totala energianvändning.  

Det har skett stora förändringar när det gäller husbyggandet. På 

1940-talet var husbyggandet betydligt mindre komplicerat och 

tekniskt sett enklare än vad det är idag. Husen som byggdes på 

den tiden var otäta och dåligt isolerade, vilket ledde till att 

husets värmebehov var betydligt större. Eftersom tillgången till 

olja var väldigt stor efter andra världskriget så ansågs de stora 

värmeförlusterna i bostäder inte vara något kritiskt problem. 

Uppvärmningen var inte speciellt kostsam och störst fokus lades 
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istället på att effektivisera byggandet. Det stora genombrottet 

kom under 1970-talet då oljepriserna började stiga. Detta 

banade väg för en större satsning på att utveckla 

byggnadstekniken för att minska värmeförluster och därmed 

husens uppvärmningsbehov. Med tiden har sedan allt hårdare 

krav ställts på hur stor energiförbrukning en byggnad får ha 

(Abel & Elmroth, 2011, s.55). Boverket skärpte energikraven så 

sent som 1 januari, 2012. De nya kraven innebär en skärpning 

av kravet på byggnadens specifika energianvändning med ca 20 

% (Boverket 2011:5, 2013). 

De ständigt ökande krav som ställs på nya byggnader driver 

fram innovation och ny teknik för att tillgodose kraven. Denna 

energieffektivisering kan ske genom två olika metoder. Den ena 

metoden är att med hjälp av byggnadstekniska åtgärder minska 

energianvändningen och den andra metoden är att 

energieffektivisera byggnaden med hjälp av installationstekniska 

åtgärder (Gross, 2008, s. 13). 

Byggnadstekniska åtgärder syftar i första hand till att bygga ett 

så tätt och välisolerat klimatskal som möjligt. Detta är av stor 

betydelse då den största delen av värmen i byggnaden försvinner 

via transmissionsförluster genom väggar, golv och tak. 

Installationstekniska åtgärder ämnar däremot till att 

effektivisera byggnadens installationer som exempelvis 

ventilations- och uppvärmningssystem. Idag är det till exempel 

betydligt vanligare att nya byggnader använder sig av ett FTX-

system (från och tilluftsystem med värmeåtervinning). Ett sådant 

system bidrar inte enbart till en bättre komfort inomhus utan 

även till stora energibesparingar genom att ta tillvara på den 

värme som finns i frånluften. 

Oavsett vilka energibesparingsåtgärder som planeras är det 

viktigt att ha i åtanke att de inte får göras på bekostnad av 

inomhusmiljön. Till exempel så är en mindre luftomsättning 

inomhus troligtvis bättre ur energisynpunkt. Detta är dock inget 

som är aktuellt på grund av att denna energibesparing blir på 

bekostnad av livskvalitén för de som vistas i byggnaden. En 

hälsosam och behaglig inomhusmiljö bör således alltid ha 

högsta prioritet.   
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Dessa byggnads- och installationstekniska framsteg bidrar till en 

bättre energihushållning. Det finns dock fler aspekter att titta 

närmare på, till exempel vad byggnadens höjd har för betydelse i 

frågan. Dessa tankar har väckt intresset för att undersöka om 

högre byggnader kan ha fördelar, och eventuella nackdelar, ur 

ett energiperspektiv. 

I många kommuner och stadsdelar tillåts idag inte byggnation av 

flerbostadshus som sträcker sig över en viss höjd. Uppsala är 

exempel på en stad med hårda restriktioner på hushöjder. 

Frågan är då om denna stadsplanering verkligen är positiv för 

miljön eller om det skulle vara gynnsamt att bygga högre hus ur 

ett energiperspektiv. 

För att arbetet ska vara aktuellt har hänsyn tagits till att följa de 

standarder som är aktuella i dagens Sverige. Samtliga 

simulerade objekt har därför antagits ha moderna FTX system 

för att både tillgodose en bra inomhusmiljö samt återvinna 

värme från frånluften. Byggnaderna har byggts med liten 

otätethetsfaktor och med bra U-värden för att klimatskalet ska 

vara tätt och välisolerat samt anpassad efter de krav som ställs 

på nya byggnader i nuläget (2013). Resultaten av jämförelsen 

kommer självfallet att påverkas av detta faktum. Det har dock 

ansetts vara av betydande vikt för rapportens legitimitet att ta 

hänsyn till alla dessa parametrar för att den ska vara objektiv 

och aktuell.  
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1.1 Bakgrund och litteraturstudie 

Ett flertal undersökningar och arbeten har gjorts om hur det går 

att energieffektivisera byggnader, både vid nybyggen och vid 

renovering av gamla byggnader. Det är mycket fokus på de 

enskilda åtgärder som kan göras för att minska 

energiförbrukningen, men inte så mycket på hur storleken av 

byggnaden i det hela kan ha betydelse ur energisynpunkt. 

Det finns dock ett examensarbete som analyserar möjligheter för 

en stadsexpansion genom byggnation av höghus (Mihajlovic & 

Lindvall, 2011). En av de många punkter som tas upp i detta 

examensarbete är en enkel energijämförelse mellan ett 

tiovåningshus och två femvåningshus. En större och djupare 

energianalys har även föreslagits som vidare studier i detta 

arbete. 

Allteftersom byggnader blir mer energieffektiva förskjuts en 

större del av den totala energianvändningen på 

produktionsfasen. Ett examensarbete som har gjorts kring detta 

kartlägger energianvändningen vid nyproduktion av 

flerbostadshus för att finna besparingsåtgärder under 

produktionsfasen. Resultatet visar på att två områden med stor 

besparingspotential var byggbelysning och uppvärmning av 

bodetableringar, ”Dessa två poster står för ca 70 % av all 

elanvändning vid byggproduktionen” (Hatami, 2007). Ytterligare 

ett examensarbete som har studerats fördjupar sig i 

energieffektivisering av bodetableringar. I detta arbete 

identifieras den absolut viktigaste åtgärden som att täta och 

isolera mellan bodarna. Denna åtgärd skulle i en bodetablering 

med åtta bodar i två plan innebära en energibesparing på 43 % 

(Olsson, 2012).  

Hatami tar inte upp frågan om energiåtgång vid produktion av 

material. Det görs däremot i ett annat examensarbete som 

jämför energiåtgången vid materialproduktion mot den sparade 

energin i form av värmeförluster vid olika isolertjocklekar, 

fönster och installationer (Svernling, 2011). De kommer i sin 

rapport fram till att den extra energin som går åt för att tillverka 

den större mängden material sparas in mycket snabbt i 

förhållande till byggnadens livslängd. 
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För att på allvar tackla byggnaders energikonsumtion så krävs 

det inte enbart att all nyproduktion är energisnål, utan det 

befintliga byggnadsbeståndet måste även det ses över. Ett 

examensarbete från 2009 studerar möjliga 

energibesparingsåtgärder för ett flerbostadshus från 

miljonprogrammet. Resultatet visar att den föreslagna 

energieffektiviseringen kan sänka den specifika 

energianvändningen från 194 till 27 kWh/m2 och år (Karlsson & 

Wessberg, 2009). 

För att få en bättre förståelse för hur värmeförlusterna genom en 

byggnads klimatskal går till har en doktorsavhandling studerats 

(Pietrzyk, 2000). En del böcker inom området har även 

studerats. Praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010) och 

Byggnaden som system (Abel & Elmroth, 2012) är de två böcker 

som använts flitigast under arbetets gång. 

 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur 

energiförbrukningen förändras med ökat våningsantal. En 

jämförelse ur ett energiperspektiv kan göras med hänsyn till 

många olika aspekter. För att lyckas hålla arbetet inom tydliga 

ramar så har några frågeställningar tagits fram. Nedan redovisas 

fyra frågeställningar som har undersökts i detta examensarbete.   

 Hur ändras de relativa transmissionsförlusterna om man 

lägger till extra våningsplan? 

 Hur ändras luftläckaget med en ändrad byggnadshöjd? 

 Spelar verksamhetstyp, bostad eller kontor, någon roll? 

 Hur påverkas den specifika energianvändningen om 

byggnaden byggs högre? 

 

Resultatet ger en bild av eventuella fördelar och nackdelar med 

att bygga högre hus ur ett energiperspektiv, vilket är målet med 

arbetet.   
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1.3 Arbetets disposition 

Nedan följer en kort beskrivning av vad varje avsnitt handlar om. 

Avsnitt 2 Metod går igenom vilka hjälpmedel och program som 

har använts under arbetets gång samt vilka avgränsningar som 

har gjorts. 

Avsnitt 3 Teori behandlar några för arbetet viktiga områden 

Avsnitt 4 Genomförande beskriver de studerade objekten samt 

vilka indata och antaganden som har gjorts. 

Avsnitt 5 Resultat redovisar vilka värden som har fåtts av 

beräkningarna. 

Avsnitt 6 Analys går igenom resultaten och analyserar 

anledningen till de, tidigare redovisade, resultaten. 

Avsnitt 7 Diskussion och felkällor tar upp egna åsikter och 

tankar kring resultaten samt vad som kan ha orsakat 

felaktigheter i något värde eller resultat. 

Avsnitt 8 Slutsats och vidare studier försöker att summera 

samtliga resultat och ge svar på frågeställningarna. Kapitlet ger 

även förslag på intressanta områden att studera vidare.  
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2 Metod 

2.1 Hjälpmedel 

För att genomföra energiberäkningar och göra jämförelser mellan 

de aktuella objekten har programmet VIP-Energy använts under 

arbetets gång. VIP-Energy är ett beräkningsprogram som är 

framtaget av StruSoft (Structural Design Software). Med hjälp av 

VIP-Energy går det att simulera en byggnad för att sedan 

beräkna vad den har för energiförbrukning. Denna simulering 

sker genom att först ange klimatskalets byggdelar. I programmet 

finns redan en mängd färdiga byggdelar men det går även att 

göra egna genom att ange värden för byggdelens olika skikt, 

såsom skiktets värmeledningstal och otäthetsfaktor, samt deras 

tjocklek. Samtliga mängder matas sedan in i programmet med 

hänsyn till deras orientering samt lägsta och högsta nivå. Detta 

för att programmet ska kunna ta hänsyn till faktorer som 

solinstrålning och vindförhållanden. Förutom klimatskalet går 

det även att ange mängd för inre byggdelar som kan ha 

betydelse för byggnadens förmåga att lagra energi. VIP-Energy 

tar, förutom den generalla byggnadsmodellen, även hänsyn till 

övriga omständigheter som påverkar byggnadens 

energiförbrukning. Några av dessa faktorer är driftfall, typ av 

uppvärmning, klimat, solinstrålning etc. Samtliga data och 

antaganden som har gjorts för dessa parametrar redovisas 

genomgående i avsnitt 4.2 Indata och antaganden.  

Förutom VIP-Energy har även programmet Google SketchUp 

använts. Sketchup är ett 3D-modelleringsprogram som främst 

används för att rita enkla skisser men kan även användas vid 

ritning av större och mer avancerade projekt. I detta arbete har 

SketchUp främst använts för att ta fram en enkel skiss av det 

fiktiva objektet Kvadraten, samt göra uppskattningar för 

glasandel och mängdberäkningar.  
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2.2 Avgränsningar 

Då detta examensarbete endast omfattar 15hp har det varit 

nödvändigt att göra vissa avgränsningar för att arbetet ska vara 

genomförbart inom den tänkta tidsramen. Tre olika 

huvudobjekt, som beskrivs mer ingående i avsnitt 4, har valts 

ut. Dessa objekt har begränsats till fyra olika nivåer mellan tre 

och tolv våningar. I samråd med ämnesgranskaren har 

köldbryggor inte inkluderats i beräkningarna då de kan anses ha 

liten betydelse för jämförelsen i detta arbete.  

Arbetet i sin helhet har begränsats till att undersöka hur den 

enskilda byggnadens energiförbrukning påverkas och inte 

effekterna av en förtätning ur ett större samhällsperspektiv.  

  



9 
 

3 Teori 

3.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster är de värmeförluster som görs genom en 

byggnads klimatskal, i form av konvektion, ledning och 

strålning. I porösa material sker värmetransporten med hjälp av 

alla tre ovan nämnda sätt medan det i ett fast, ogenomskinligt ej 

poröst material endast sker via ledning (konduktion). 

För att beräkningarna av värmeförluster ska bli mer praktiskt 

tillämpbara, brukar värmekonduktiviteten sammanfattas till en 

ekvivalent värmekonduktivitet, vilken tar hänsyn till de olika 

formerna av värmetransport. 

”Värmekonduktiviteten λ definieras som den värmemängd som 

per sekund passerar genom en m2 av ett material med en meters 

tjocklek då temperaturdifferensen är en grad” (Sandin, 2010, 

s.39). 

Av värmekonduktiviteten hos ett material fås ett skikts 

värmemotstånd, R genom formel (3.1) 

  
 

 
            

    (3.1) 

där d betecknar skiktets tjocklek i meter. 

För att bestämma en byggnadsdels U-värde måste man även ta 

hänsyn till värmeövergångsmotståndet, vid ytorna på in och 

utsida. Värmeövergångsmotståndet beror av strålning och 

konvektion och fås av formel (3.2) 

   
 

     
            

    (3.2) 

d s k betecknar värmeövergångskoefficienten vid 

ytan med avseende på strålning respektive konvektion. För de 

flesta U-värdeberäkningar används medelvärden under 

uppvärmningssäsongen för värmeövergångsmotståndet (Sandin 

2010, s.38).   
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U-värde definieras som ”den värmemängd som per tidsenhet 

passerar genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i 

lufttemperatur på ömse sidor av konstruktionen är en grad” 

(Sandin, 2010, s.39). 

U-värdet för en byggnadsdel fås genom att invertera summan av 

de olika värmemotstånden, vilket visas i formel (3.3) 

  
 

           
             

     (3.3) 

där Rsi betecknar det invändiga värmeövergångsmotståndet, Ri de 

olika skiktens värmemotstånd och Rse det yttre 

värmeövergångsmotståndet. 

Vid beräkningar av transmissionsförluster genom en byggnads 

klimatskal tas även hänsyn till områden med lokalt större 

värmeledningsförmåga, så kallade köldbryggor. Dessa kan 

uppstå i form av linjära och punktformiga köldbryggor. Linjära 

köldbryggor uppkommer t.ex. vid bjälklagskanter och vid 

anslutning mellan tak och vägg, medan punktformiga 

köldbryggor uppstår t.ex. i hörn. Transmissionsförluster, 

inräknat köldbryggor, fås genom formel (3.4) 

 

       (∑     ∑     ∑   

 

   

 

   

 

   

)(     )         

    (3.4) 

där    betecknar byggnadsdelens värmegenomgångskoefficient 

[W/m2K],    byggnadsdelens area mot inneluften [m2],    

värmegenomgångskoefficient för linjära köldbryggor [W/mK],    

linjära köldbryggors längd mot inneluften [m],    

värmegenomgångskoefficient för punktformiga köldbryggor 

[W/K],    utomhusluftens temperatur [K] och    inomhusluftens 

temperatur [K]. 



11 
 

Denna beräkningsmetod är dock en förenkling av verkligheten. 

Till exempel är en byggnadsdels verkliga U-värde inte konstant, 

utan varierar med olika parametrar som materialets temperatur, 

fuktighet och luftläckage genom byggnadsdelen. Metoden tar 

heller inte hänsyn till den fördröjning som uppkommer på grund 

av klimatskärmens värmekapacitet. 

 

3.2 Luftläckage 

Luftläckaget i en byggnad beror på tryckskillnader över 

klimatskärmen, samt klimatskärmens otätheter. Dessa 

tryckskillnader uppstår på grund av termisk drivkraft, vind och 

mekanisk ventilation.  

Tryckskillnader över klimatskärmen på grund av vind fås genom 

formel (3.5) 

                   
 

 
 (             )  

 
 

     (3.5) 

där         betecknar den externa tryckkoefficienten,         den 

interna,   luftens densitet och    vindens referenshastighet 

(Pietrzyk, 2000, s.15 och referenser däri). 

Värden för den externa tryckkoefficienten fås genom experiment 

i vindtunnlar för olika geometrier och vindriktningar. Värden för 

den externa tryckkoefficienten brukar anges i så kallade Code of 

Practice, men brukar där vara utformade för att bestämma de 

vindlaster en byggnad utsätts för. Dessa värden blir då en aning 

överdrivna och skulle resultera i ett för stort värde för 

luftläckaget (Pietrzyk, 2000, s.15). 

Tryckskillnader över klimatskärmen orsakade av den termiska 

drivkraften fås av formel (3.6) 

                            (
 

    
 

 

    
) (      ) 

     (3.6) 

där    betecknar luftens densitet vid 0°C, g tyngdaccelerationen, 

     utomhustemperaturen,      inomhustemperaturen,       

höjden över marknivån för neutrala trycklagret och z höjden över 
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marknivån för den aktuella beräkningen (Pietrzyk, 2000, s.14 

och referenser däri). 

Värmeförlusten på grund av luftläckaget kan uttryckas med 

formel (3.7) 

         (         )         (3.7) 

där    betecknar luftflödet [m3/s],   luftens densitet [kg/m3],    

luftens specifika värmekapacitet [kJ/kgK] och           

skillnaden mellan rums- och utomhustemperatur [K] (Abel & 

Elmroth 2012, s.129). 

Figur 3.1 visar sambandet mellan luftläckage, 

temperaturskillnad och vindhastighet.  

 

Figur 3.1 Luftläckage i förhållande till temperaturskillnad och 

vindhastighet under en 24-timmarsperiod, normaliserade värden. 

Data för figuren är tagen för ett av de studerade objekten i sitt 

trevåningsutförande, under en 24-timmarsperiod en mycket 

blåsig dag i slutet av april. För att få timvärden för 

vindhastigheten har en annan klimatfil använts än för de övriga 

simuleringarna. För att bättre visuellt kunna jämföra de olika 

kurvorna har de normaliserats, alltså delats med sina respektive 

maxvärden. De olika maxvärdena för delta T, luftläckage samt 

vindhastighet är 22,12°C, 3,35kWh samt 12,5m/s. Med ökad 

0
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temperaturdifferens mellan inne- och uteluften ökar effekten av 

den termiska drivkraften, men även effekten av vindhastigheten. 

Dagar med stor temperaturdifferens och liten vindhastighet kan 

de termiska drivkrafterna ha störst betydelse för luftläckaget 

samtidigt som vindhastigheten kan dominera vid små 

temperaturskillnader och hög vindhastighet. Den mekaniska 

ventilationen har i vissa fall störst betydelse, medan den ibland 

underordnas de termiska drivkrafterna och vindens påverkan 

(Sandin, 2010, s.101). 

 

3.3 Specifik energianvändning 

Den specifika energianvändningen kan definieras som en 

byggnads energianvändning per uppvärmd golvarea (Atemp) under 

ett normalår och fås av formel (3.8) 

       
        

 
       

     
                

     (3.8) 

där         står för byggnadens totala energianvändning 

[kWh/år] och       står för den totala golvarean [m2] i samtliga 

våningsplan som värms upp till mer än 10°C (Petersson, 2009, 

s.187). I byggnadens totala energianvändning medräknas all 

köpt energi som byggnaden förbrukar. Hushållsenergi, d.v.s. den 

energi som går åt elektriska apparater och belysning i ett hem, 

tas däremot inte med i beräkningen. 

Rent praktiskt så kan detta värde användas för att visa hur stort 

en byggnads energibehov är. För att begränsa 

energiförbrukningen för all nybyggnation har Boverket satt krav 

på högsta tillåtna värde på den specifika energianvändningen. 

På grund av de stora klimatskillnader som råder i vårt avlånga 

land så har dessa krav anpassats beroende på vilket område i 

landet som byggnationen sker. Dessa klimatzoner och hur 

uppdelningarna ser ut, tas upp i avsnitt 4.2.3 klimatzon. 
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3.4 Solinstrålning 

Solstrålning påverkar energibalansen i en byggnad på flera sätt. 

I ett direkt sammanhang påverkar solinstrålning energitillförseln 

och således uppvärmningen av ett rum. Solstrålningen har 

också betydelse då den påverkar klimatskärmens värmebalans. 

Detta leder i sin tur till en högre temperatur och förändrade 

värmeflöden i fasaden. Allt detta resulterar i en förändring av 

inomhusklimatet. Solinstrålningens effekt beror även på 

byggnadens glasandel samt ytornas orientering (Petersson, 

2009, s.52). 

Förutom direkt solstrålning påverkar solen även byggnadens 

ytor genom diffus strålning. Diffus solstrålning kan definieras 

som ”den solstrålning som genom ljusspridning i atmosfären når 

ned till jordens mark- eller havsnivå.” 

(Nationalencyklopedin, 2013-05-14). 

 

3.5 Verksamhetens betydelse 

På grund av de klimatförhållanden som råder i Sverige, så 

brukar för hög temperatur i bostäder sällan vara ett problem. 

Det brukar således inte finnas några krav på en maximal tillåten 

inomhustemperatur. Under sommaren då det varma klimatet 

kan orsaka ett värmeöverskott i bostaden så brukar det lösas 

enkelt genom att öppna ett fönster, så kallad passiv kyla. Det är 

med andra ord väldigt ovanligt att installera ett aktivt kylsystem 

i bostäder. Ventilationens huvudsakliga uppgift i bostäder är 

därmed främst att tillgodose en bra luftkvalitet inomhus och inte 

att få bort något värmeöverskott (Abel & Elmroth, 2012, s.91-

92). 

I lokaler däremot kan en hög aktivitet och stor internvärme leda 

till stora värmeöverskott. Med internvärme menas den värme 

som tillförs byggnaden från människor, elektroniska apparater 

och belysning. Värme som lagras i rummets väggar, tak och golv 

för att sedan alstras till rumsluften räknas också in som 

internvärme (Abel & Elmroth, 2012, s.86). Detta kan leda till att 

temperaturen inomhus blir väldigt obekvämt. Av denna 

anledning brukar lokaler även ha en maximal tillåten 
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inomhustemperatur och ett aktivt kylsystem som har i uppgift 

att föra bort värmeöverskottet (Abel & Elmroth, 2012, s.91-92). 
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4 Genomförande 

4.1 Referensobjekt 

I detta arbete har sammanlagt tre olika objekt använts som 

presenteras nedan. 

4.1.1 Lyktan bostad 

För att kunna göra en bra jämförelse så har det varit av intresse 

att studera en aktuell byggnad. Sh Bygg har som plan att riva en 

tennishall och uppföra en ny byggnad i ett område beläget i 

centrala Uppsala. För att få in så bra förslag som möjligt har Sh 

Bygg anordnat en arkitekttävling och ett flertal olika förslag har 

skickats in. I detta arbete har ett av dessa förslag, Flusterbrädet 

och Lyktan, valts ut och studerats. Figur 4.1 illustrerar 

arkitektförslaget. 

Figur 4.1 Illustration av Lyktan bostad och kontor. 

För att få en så rättvis jämförelse som möjligt så har antaganden 

och förenklingar gjorts för att få samtliga våningar att bli så 

identiska som möjligt. Detta för att specifikt kunna se hur 

simuleringen av fler våningar påverkar energiförbrukningen. 

Objektet har i denna rapport döpts om till Lyktan bostad både 
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för enkelhetens skull och för att det inte ska blandas ihop med 

det tredje objektet, Lyktan kontor.                     

Då detta referensobjekt enbart är ett arkitektförslag och inte 

innehåller färdiga bygghandlingar så har det även gjorts många 

antaganden för bl.a. olika byggdelar, installationssystem och 

andra indata. Dessa indata och antaganden redovisas i avsnitt 

4.2 indata och antaganden. 

 

4.1.2 Kvadraten 

Det ovan nämnda förslaget representerar en relativt modern 

byggnad, med en aningen komplex geometri samt en 

överväldigande glasandel. Av denna anledning har även en fiktiv 

byggnad med en enkel kvadratisk geometri samt mindre 

glasandel simulerats. Den fiktiva byggnaden har döpts till 

Kvadraten och har fått samma bruttoarea som det primära 

referensobjektet för att det även ska gå att, väldigt överskådligt, 

jämföra hur de olika geometrierna och glasandelen kan påverka 

energiförbrukningen. Glasandelen i kvadraten har antagits vara 

20 % för trevåningsobjektet, vilket är en tredjedel av glasandelen 

för Lyktan bostad och Lyktan kontor. Figur 4.2 illustrerar 

Kvadraten i sitt trevåningsutförande. 

Figur 4.2 Illustration av Kvadraten 
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4.1.3 Lyktan kontor 

För att kunna jämföra och se hur energiförbrukningen påverkas 

för de tillagda våningarna beroende på om det är en bostad eller 

ett kontor, så har även ett tredje objekt simulerats. Detta objekt, 

som har döpts till Lyktan kontor, är utvändigt sett identiskt med 

Lyktan bostad men skiljer sig i form av en mer öppen 

planlösning samt andra drifttider, personvärme, 

luftomsättningskrav etc. De olika planlösningarna illustreras i 

figur 4.3 och 4.4.  

 

 

Figur 4.3 Planlösning Lyktan kontor 
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Figur 4.4 Planlösning Lyktan bostad 

Utrymmet som innehåller två cirklar i lyktan bostad, som 

illustreras i figur 4.4, har räknats som en del av trapphuset. 

Samtliga våningar ser likadana ut.  

4.2 Indata och antaganden 

4.2.1 Klimat 

Vilken energiförbrukning en byggnad har är inte enbart 

beroende av byggnadens beståndsdelar utan beror även på det 

geografiska lägets klimatförhållanden. Vindhastighet, den 

relativa fuktigheten, solstrålning och utetemperatur är alla 

viktiga parametrar som påverkar en byggnads 

energikonsumtion. I VIP-Energy går det att välja klimatfiler med 

dessa indata för olika städer. För att få så realistiska världen 

som möjligt så har en klimatfil för Uppsala, där den aktuella 

byggnaden antas vara belägen, tagits fram. Klimatfilen är 

framtagen med data från år 2010.  

Vindhastigheten beror inte enbart på väderförhållanden för den 

aktuella platsen, utan även på hur pass skyddad byggnaden är 

med avseende på omgivningen. VIP-Energy ger möjlighet att 
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reducera vindhastigheten beroende på hur pass skyddad 

byggnaden är. Ett värde ges som en procentsats av den 

ursprungliga klimatfilen.  VIP anger dessa normalvärden: 

Fritt exponerad bebyggelse, 95 % 

Något skyddad bebyggelse, 70 % 

Innerstadsbebyggelse, 45 % 

I detta arbete har det antagits att samtliga byggnader kommer 

att vara något skyddade. Valet gjordes främst för att inte 

reducera vindens inverkan för mycket och begränsa objekten till 

innerstadsmiljö. 

 

4.2.2 Drift 

En byggnad värms inte enbart av värmesystem och 

solinstrålning, utan även av internvärme. I VIP-Energy delas 

internvärmen in i processenergi samt personvärme. För att det 

ska vara möjligt att göra realistiska beräkningar på dessa värden 

så måste antaganden göras på hur många som bor i byggnaden, 

vilken effekt en person avger, hushållselanvändning med mera.  

Eftersom dessa värden varierar beroende på vad det är för 

verksamhet så har det gjorts olika antaganden för Lyktan bostad 

och Kvadraten jämfört med Lyktan kontor. För att använda 

relevanta data så har värden för rumstemperatur, 

tappvarmvatten, personvärme och verksamhetsenergi med mer 

tagits från Sveby brukarindata. Sveby, som betyder 

”Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader”, är 

en sammanställning av brukarrelaterade indata för 

energiberäkningar (Sveby brukarindata bostäder, 2012, s.1). I 

tabell 4.1 och 4.2 i detta avsnitt redovisas de värden som har 

använts vid energiberäkningarna. 

 

  



22 
 

4.2.2.1 Lyktan bostad och Kvadraten 

Eftersom dessa två objekt är avsedda för boende så har det 

antagits att de kommer vara drift samtliga dagar i veckan, 

dygnet runt.  

Då Lyktan bostad har en känd lägenhetsfördelning har antalet 

boende baserats på tabellvärden från Sveby. Sveby anger 

beläggningsgraden, alltså antalet timmar per dygn då de boende 

vistas i byggnaden, till 14 av 24 timmar. Effekten per person 

sätts i Sveby till 80W. Värdet för personvärme fås av formel (4.1)  

   
   

     
            

     (4.1) 

där A betecknar antalet boende, E effekten per person, B 

beläggningsgraden och Atemp den golvarea innanför klimatskalen 

som värms till över 10°C. Personvärmen blir med insatta värden 

0,92W/m2. 

Värden för tappvarmvatten och verksamhetsenergi har tagits 

från givna schablonvärden i Sveby. Alla dessa driftparametrar 

som redovisas i tabell 4.1, 4.2 och 4.3 kan variera kraftigt i 

verkliga objekt, vilket kan ge stora utslag i energibalansen. För 

att kunna räkna med rimliga värden har Sveby använts. 

Tabell 4.1 driftparametrar för Lyktan bostad och Kvadraten 

Lägsta Rumstemperatur 21°C 

Högsta Rumstemperatur 26°C 

Tappvarmvatten 2.85      

Fukttillskott till rumsluft 0.84        

Personvärme 0.92      

Fastighetsenergi till rumsluft 1.0      

Extern Fastighetsenergi 0.4      

Verksamhetsenergi till rumsluft 2.4      

Extern verksamhetsenergi 0.7      
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4.2.2.2 Lyktan kontor 

Eftersom detta objekt är avsett för kontorsändamål så skiljer sig 

driften mot de två övriga objekten. I detta fall har, baserat på 

Sveby brukarindata, kontorstider angivits till mellan 7:00 och 

19:00 måndag till fredag med en beläggningsgrad på 70 %. 

Byggnaden anses inte vara i drift på lördagar och söndagar, 

samt mellan vecka 28-31 då kontoret antas ha stängt för 

semester. Driftparametrarna under kontorstid redovisas i tabell 

4.2. 

Personvärmen för Lyktan kontor blir, med insatta värden i 

formel 4.1, 3,78W/m2. 

Tabell 4.2 driftparametrar under kontorstid för Lyktan kontor  

Lägsta Rumstemperatur 21°C 

Högsta Rumstemperatur 26°C 

Tappvarmvatten 0.92      

Fukttillskott till rumsluft 0.84        

Personvärme 3.78      

Fastighetsenergi till rumsluft 1.0      

Extern Fastighetsenergi 0.4      

Verksamhetsenergi till rumsluft 16.14      

Extern verksamhetsenergi 0.7      

 

Utanför kontorstid har VIP-Energys nattreferensdrift för kontor 

använts, använda värden redovisas i tabell 4.3. 

Tabell 4.3 driftparametrar utanför kontorstid för Lyktan kontor 

Lägsta Rumstemperatur 22°C 

Högsta Rumstemperatur 27°C 

Tappvarmvatten 1.0      

Fukttillskott till rumsluft 0        

Personvärme 0      

Fastighetsenergi till rumsluft 0.2      

Extern Fastighetsenergi 0.4      

Verksamhetsenergi till rumsluft 1.0      

Extern verksamhetsenergi 0.7      
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4.2.3 Klimatzon 

För att kunna jämföra resultaten med vilka krav som ställs från 

Boverket så måste rätt klimatzon väljas. I BBR 2012, Boverkets 

Byggnads Regler, så har Sverige delats in i tre olika klimatzoner 

baserat på vilka krav som ställs på de olika delarna. I denna 

indelning ligger Uppsala i klimatzon III, vilket framgår av figur 

4.5. 

 

Figur 4.5 uppdelning i klimatzoner, Källa: isover.se 

4.2.4 Värme -och Kylsystem 

Alla bostäder och kontor i de tre olika objekten värms upp med 

vattenburen värme från radiatorer. För Lyktan bostad samt 

Kvadraten har inget aktiv kylsystem använts i beräkningarna 

och avkylning vid de dagar då temperaturen överstiger den 

maximala komfortabla temperaturen görs med passiv kyla. För 

objektet Lyktan kontor har däremot fjärrkyla valts som ett aktiv 

kylsystem. Detta beror på att det förväntas vara en hög grad av 

aktivitet i en sådan kontorsmiljö vilket leder till en betydligt 

högre internvärme i lokalerna. För att då undvika outhärdligt 
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varma dagar på kontoret har det setts som en nödvändighet att 

installera ett sådant kylsystem i detta objekt. 

Ventilationssystemet för samtliga objekt har valts till ett FTX 

system med en verkningsgrad på 85 %. Eftersom värmeväxlaren 

i praktiken inte är lika effektiv när det är kallt ute (Roos, 2013, 

muntl.) så har det antagits att den kan gå ner till 75 % när 

utetemperaturen går mot minus 20 grader. Lägsta 

tilluftstemperatur för FTX systemet har satts till 18 grader. 

I Lyktan kontor har det även satts en högsta tillåten 

tilluftstemperatur på 20 grader. Detta beror på, som tidigare har 

förklarats i avsnitt 3.5 verksamhetens betydelse, att lokaler även 

brukar ha en maximal tillåten inomhustemperatur. 

4.2.5 Luftomsättning 

Boverkets krav på ventilationsluften i bostäder varierar beroende 

på vistelse i rummet. Kravet på uteluftsflödet när ingen vistas i 

bostaden ligger på 0,1 l/s per m2 golvarea och 0,35 l/s per m2 

golvarea de tider när någon vistas i bostaden (Boverket, 2013). 

Eftersom det tidigare har antagits att det kommer vara drift 

dygnet runt i objekten lyktan bostad och kvadraten, så har 

kravet på 0,35 l/s per m2 golvarea beaktats. Detta värde 

motsvarar för Lyktan bostad en luftomsättning på 0,467oms/h, 

vilket har avrundats till 0,5oms/h och använts för båda 

bostadsobjekten. 

För kontorslokaler rekommenderas ett specifikt uteluftsflöde på 

1,3 l/s per m2 vilket för Lyktan kontor motsvarar en 

luftomsättning på 1,73oms/h. Denna luftomsättning baseras på 

en persontäthet på 20m2 per person. (Sveby brukarindata 

kontor, 2012, s.12) 
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4.2.6 Byggdelar 

För att ta fram relevanta byggdelar och simulera en bra 

konstruktion så har samtliga byggdelar, bortsett från fönster och 

ytterväggar, valts från boken Wikells Sektionsfakta för 

nyproduktion. Boken, som är utgiven av företaget Wikells 

Byggberäkningar AB, innehåller en mängd vanligt 

förekommande byggdelar med kostnader och tekniska krav för 

dessa. Ytterväggarna har valts utifrån en föreslagen modell i 

arkitektförslaget.  

Fönstren för samtliga objekt har valts från Pilkingtons glasfakta 

tabeller 2009. Det valda fönstret är ett energisparglas av typen 

trippel isolleruta med ett U-värde på 0,6, som med karmen 

inräknat har antagits få ett U-värde på 0,7, g-värde på 52 % 

samt direkt soltransmission på 42 %. 

För en mer detaljerad redovisning av samtliga byggdelar 

hänvisas till bilaga 1. 

4.2.7 Innerväggar och mellanbjälklag 

Förutom byggnadens klimatskal så är det även av vikt att ta 

hänsyn till konstruktionens inre byggdelar i energiberäkningen. 

Detta beror på byggdelarnas förmåga att lagra värme. I VIP-

Energy går det att ange en total mängd för innerväggar samt 

mellanbjälklag för att inkludera dessa i beräkningen.  

I detta arbete har samtliga bärande innerväggar samt bjälklag 

tagits med i beräkningen.  

De icke bärande väggarna har däremot bortsetts från, då deras 

inverkan kan anses vara av ringa betydelse. Uppskattningen av 

dessa mängder har gjorts med hjälp av Google SketchUp. 

Planlösning för Lyktan bostad samt Lyktan kontor har ritats upp 

i programmet med samma mått som arkitektförslagets 

ursprungsritning för att sedan mäta och uppskatta måtten på de 

bärande delarna i byggnaden. För objektet Kvadraten har det 

antagits att den kommer att ha samma mängd bärande 

innerväggar som Lyktan bostad.  

Samtliga mängder för de olika objekten redovisas i bilaga 2.   
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5 Resultat 
Alla resultat redovisas och jämförs som värden per kvadratmeter 

Atemp och år. 

5.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförlusterna visas i figur 5.1 för samtliga objekt och 

redovisas mer ingående i respektive delavsnitt. 

 

Figur 5.1 transmissionsförluster per kvm Atemp och år 

5.1.1 Lyktan bostäder 

En granskning av resultatet visar att den största besparingen 

görs från tre till sex våningar. Sexvåningshuset förlorar 10,7 % 

mindre energi genom transmissionsförluster än vad 

trevåningshuset gör. Från sex till nio våningar blev besparingen 

4,0 %. Då nio och tolv våningar jämförs visar det sig att 

tolvvåningshuset förlorar 2,4 % mindre än niovåningshuset. 

Totalt sett blir transmissionsförlusterna per kvadratmeter 16,3 

% mindre i tolvvåningshuset än i trevåningshuset. 

 

5.1.2 Kvadraten 

Med den enklare geometrin blir de procentuella förändringarna 

som störst. Den beräknade minskningen blir 15,5 % mellan tre 

och sex våningar, 6,8 % mellan sex och nio våningar och 

3-vån 6-vån 9-vån 12-vån

Lyktan kontor 50,3 45,4 43,6 42,5

Lyktan bostad 48,0 42,8 41,1 40,1

Kvadraten 29,5 24,9 23,2 22,4
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slutligen 3,7 % mellan nio och tolv våningar. Totalt sett blir 

transmissionsförlusterna 24,1 % mindre i tolvvåningshuset än i 

trevåningshuset. 

Resultaten visar även att Kvadraten har de minsta 

transmissionsförlusterna i jämförelse med de andra två 

objekten. 

 

5.1.3 Lyktan kontor 

Lyktan kontor uppvisar de största transmissionsförlusterna 

jämfört med de övriga objekten. Samtidigt så har detta objekt 

även de minsta procentuella förändringarna. Minskningen blir i 

detta fall 9,8 % mellan tre och sex våningar. Då antalet våningar 

ökar från sex till nio våningar minskar värdet med 3,9 % och till 

sist så sker en minskning med 2,4 % från nio till tolv våningar. 

Totalt sett blir transmissionsförlusterna 15,5 % mindre i 

tolvvåningshuset än i trevåningshuset. 
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5.2 Luftläckage 

Luftläckaget visas i figur 5.2 för samtliga objekt och redovisas 

mer ingående i respektive delavsnitt. 

 

Figur 5.2 luftläckage per kvm Atemp och år 

 

5.2.1 Lyktan kontor 

Figur 5.2 visar att luftläckaget är som störst för Lyktan kontor. 

Tolvvåningshuset har det största luftläckaget på 7,44kWh/m2 

och år, vilket är 25,9 % mer än sexvåningshuset men enbart 1.2 

% mer än tre våningshuset. Anmärkningsvärt är också att 

luftläckaget sjunker mellan tre och sex våningar, för att sedan 

återigen stiga i samband med en ökad hushöjd. 

 

5.2.2 Lyktan bostad 

Precis som för Lyktan kontor så minskar luftläckaget mellan tre 

och sex våningshuset och ökar därefter igen. Lyktan bostad får 

sitt största värde för tre våningshuset och största minskningen 

är på 20,5 % och sker mellan tre och sex våningshuset. 

 

3-vån 6-vån 9-vån 12-vån

Lyktan kontor 7,35 5,91 6,44 7,44

Lyktan bostad 6,82 5,42 5,9 6,8
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5.2.3 Kvadraten 

Av samtliga objekt så har Kvadraten det minsta luftläckaget. 

Inga överraskningar kan ses i resultatet utan även här följer 

värdena samma trend som för de övriga objekten. Kvadraten får 

sitt största värde för tre våningshuset samt lägsta värde för 

sexvåningshuset. Totalt sker en minskning på 21,2 % mellan 

dessa. 

 

5.3 Specifik energianvändning 

Den specifika energianvändningen visas i figur 5.3 för samtliga 

objekt och redovisas mer ingående i respektive delavsnitt. 

 

Figur 5.3 specifik energianvändning per kvm Atemp och år 

 

5.3.1 Lyktan kontor 

Som det framgår av figur 5.1 så är den specifika 

energianvändningen klart högst för Lyktan kontor. Trots att 

dessa siffror kan uppfattas som relativt höga i jämförelse med 

Lyktan bostad och Kvadraten, så klarar samtliga fyra nivåer de 

nya energikraven som är satta från Boverket. Till skillnad från 

de två övriga objekten så ökar den specifika energianvändningen 

för Lyktan kontor desto högre byggnaden blir. Samtidigt så är 

3-vån 6-vån 9-vån 12-vån

Lyktan kontor 78,4 79,7 80,1 80,4

Lyktan bostad 60,5 57,3 56,8 56,9

Kvadraten 53,6 50,6 50,0 50,1
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skillnaden mellan det högsta huset och det lägsta huset för 

Lyktan kontor mindre än för de övriga objekten. 

 

5.3.2 Lyktan bostad 
Det lägsta huset i detta objekt landade på en specifik 

energianvändning på 60,5kWh/m2 och år. Den specifika 

energianvändningen sjunker sedan då huset blir högre. Enligt 

resultatet fortsätter dock inte denna minskning utan förblir, 

relativt, oförändrad då objektet överstiger sex våningar.  

 

5.3.3 Kvadraten 
Kvadraten är det objekt med det lägsta värdet för den specifika 

energianvändningen. Precis som för Lyktan bostad så sjunker 

värdet även för detta objekt i och med att huset blir högre. Även 

i detta fall så avtar denna minskning någonstans mellan sex och 

nio våningar och förblir därefter relativt oförändrad. Det värde 

som framkommer för niovåningshuset är det lägsta värdet bland 

alla objekt. 
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6 Analys 

6.1 Transmissionsförluster 

En analys av transmissionsförlusternas förändring baserat på 

byggnadens höjd tyder på en klar trend. 

Transmissionsförlusterna sjunker i samtliga objekt i samband 

med att byggnaden blir högre. Som det tidigare nämnts i 

resultatet och framkom av figur 5.1, så är dock inte denna 

minskning linjär utan planar ut något när byggnaden blir högre. 

Denna utplaning påskyndades förmodligen lite av det faktum att 

väggarnas Um-värde var betydligt sämre än takbjälklaget och 

plattans Um-värden. Detta påverkar byggnadens totala U-värde 

när byggnaden blir högre vilket visas i figur 6.1.  

 

Figur 6.1 Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

Resultatet som visas i figur 5.1 var inte helt oväntat då 

omslutningsarean i förhållande till golvarean, vilket visas i figur 

6.2, följde samma mönster. 

3-vån 6-vån 9-vån 12-vån

Lyktan kontor 0,268 0,332 0,366 0,388

Lyktan bostad 0,268 0,332 0,366 0,388

Kvadraten 0,187 0,219 0,237 0,249
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Figur 6.2 Omslutningsarea i förhållande till golvarea 

Kurvan för transmissionsförlusterna kan förklaras med att taket 

och plattans transmissionsförluster fördelas på ett ökande antal 

våningar, desto fler våningar desto mindre skillnader uppstår. 

Som det tidigare angavs av resultatet i avsnitt 5.1 så är Lyktan 

kontor det objektet med störst transmissionsförluster. Lyktan 

kontor och Lyktan bostad är identiska på nästan alla punkter 

förutom den inre planlösningen samt verksamhetstyp. Trots 

detta visar resultaten att Lyktan kontor har aningen högre 

transmissionsförluster. Detta kan förklaras med att den 

betydligt större verksamheten i Lyktan kontor genererar mer 

värme. Högre internvärme i byggnaden leder till en högre 

medeltemperatur. Medeltemperaturen för rumsluften under ett 

år är drygt en grad varmare i Lyktan kontor än i Lyktan bostad. 

Den ökade värmen leder i sin tur till att mer värme läcker ut 

genom klimatskalet. 

Kvadraten har samma BTA som Lyktan bostad och kontor. Den 

väsentliga skillnaden är att glasandelen sjunkit från cirka 60 till 

20 % samt att väggarean, inklusive fönster, minskat med 9,8 % 

på grund av den enklare geometrin. Den minskade glasandelen 

resulterar i ett lägre Um värde vilket leder till att mindre värme 

3-vån 6-vån 9-vån 12-vån

Lyktan kontor 1,11 0,79 0,69 0,63

Lyktan bostad 1,12 0,79 0,69 0,63

Kvadraten 1,07 0,75 0,64 0,58
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läcker ut via väggarna, samtidigt som en mindre väggarea 

förstärker resultatet. 

 

6.2 Luftläckage 

En av frågorna som skulle studeras i detta arbete var hur en 

byggnads höjd påverkar luftläckaget. Första grundtanken innan 

några som helst beräkningar genomfördes var att luftläckaget 

per golvareaenhet kommer att öka gradvis i takt med att 

byggnaden blir högre. En analys av resultatet visar att detta 

stämmer delvis, men inte fullt ut. Figur 5.2 visar att det är huset 

med lägst antal våningar som har det högsta luftläckaget i 

förhållande till golvarea, med undantag för Lyktan kontor. 

Därefter sjunker luftläckaget anmärkningsvärt mellan tre och 

sexvåningshuset för att sedan gradvis öka igen. Efter en del 

tankar och funderingar har slutsatsen dragits att detta måste 

bero på att det lägsta huset har klart störst omslutningsarea i 

förhållande till golvarea. Detta resulterar i att det blir mer 

läckage per golvarea enhet. 

En beaktning av resultatet för de olika objekten pekar mot att 

det finns en gräns runt sex våningar där luftläckaget har ett 

minimum i förhållande till golvarean. Anledningen till att 

luftläckaget sedan blir större, i och med att byggnaden blir 

högre, beror på att tryckskillnaderna över klimatskärmen ökar. 

Detta beror förmodligen på den med höjden ökande 

vindhastigheten samt den tilltagande effekten av den termiska 

drivkraften. 

På grund av de stora tryckskillnaderna som uppstår i höga 

byggnader är det viktigt att dessa hus byggs med ett så tätt 

klimatskal som möjligt. Detta för att undvika stora luftläckage. I 

det här arbetet har samtliga objekt fått en otäthetsfaktor på 

0,3l/s och kvadratmeter vid ett över- eller undertryck på 50Pa. 

Denna otäthetsfaktor kan anses vara väldigt låg och motsvarar 

riktlinjerna för passivhus. Av denna anledning blir luftläckaget 

för samtliga objekt en blygsam post i förhållande till 

transmissionsförlusterna. 
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6.3 Specifik energianvändning 

En analys av förändringarna av den specifika 

energianvändningen i de tre olika objekten tyder, enligt figur 5.3, 

på marginella skillnader i ökning eller minskning av detta värde 

när objekten passerar sex våningar.  

Efter noggranna undersökningar av de olika objekten har 

slutsatsen dragits att den mest avgörande faktorn för 

ändringarna i värmebehovet, samt kylbehovet för Lyktan kontor, 

är ändringar i framförallt transmissionsförluster, luftläckage och 

ventilation. 

 
Figur 6.3 Procentuella förändringar i specifik energianvändning 

Som framgår av figur 6.3 så är det betydligt större förändringar i 

den specifika energianvändningen när antalet våningar ökar från 

tre till sex jämfört med de övriga våningsökningarna. Detta beror 

på att de höga transmissionsförlusterna i tre våningshusen får 

den största procentuella minskningen då objekten höjs till sex 

våningar kombinerat med att luftläckaget har sitt lägsta värde i 

sex våningshusen.   

(6/3) (9/6) (12/9)

Lyktan bostad -5,21 -0,84 0,19

Kvadraten -5,69 -1,13 0,26

Lyktan Kontor 1,65 0,53 0,41
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7 Diskussion och felkällor 

7.1 Diskussion 

Innan arbetets början anade vi att det skulle vara mer 

energieffektivt att bygga på höjden. Vi började dock arbetet med 

målet att vara så objektiva som möjligt och ta fram objekt som är 

aktuella för dagen och framtidens behov. 

Efter det att beräkningar hade genomförts, visade det sig dock 

att skillnaderna inte alls var så stora som vi förutspådde. Efter 

mycket funderande och genomgång av resultaten så har vi 

kommit fram till att en bidragande orsak till att skillnaderna i 

den specifika energianvändningen inte blir så stora som vi först 

trott, är att objekten i fråga byggs väldigt tätt och med bra U 

värden. 

En parameter som påverkas i och med ändrad höjd är 

vindhastigheten. Den ökade vindhastigheten leder i sin tur till 

att värmeövergången från klimatskalets utsida till den 

omgivande luften underlättas. Som det framgår av formel (3.2) i 

avsnitt 3.1 om transmissionsförluster, beror 

värmeövergångsmotsåndet av värmeövergångskoefficienterna för 

strålning och konvektion. Värmeövergångskoefficienten för 

konvektion på en fasadyta kan förenklat fås av formel (7.1) och 

(7.2) (Sandin, 2010, s.32) 

  =               (lovartsida då u        ) (7.1) 

  =        (läsida då u       )   (7.2) 

Av dessa formler går det att konstatera att en högre 

vindhastighet leder till ett högre värde för 

värmeövergångskoefficienten för konvektion. Detta leder i sin tur 

till ett lägre värde på värmeövergångsmotståndet, Rse. 

Värmeövergångsmotståndet kan anses ha ringa betydelse för en 

byggnadsdels U-värde, när det gäller fönster däremot har detta 

värmeövergångsmotstånd en något större betydelse. 

Tryckskillnader över klimatskärmen är även det en parameter 

som påverkas med höjden, på grund av ökad vindhastighet och 

termisk drivkraft. Detta kan leda till luftrörelser genom 

isoleringen, vilket påverkar U-värdet negativt vid exfiltration och 
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positivt vid infiltration. Hur stor påverkan denna effekt har beror 

på otätheternas fördelning och storlek. I dagens täta hus är 

denna effekt dock förmodligen av en liten storleksordning. 

En annan faktor som också är viktig att ha i åtanke är hur en 

förtätning av staden skulle påverka de enskilda husen. Detta 

arbete studerar enskilda objekt, men om alla byggnader i ett 

specifikt område byggs på höjden och stadsbilden förändras så 

kommer det att tillkomma fler faktorer att ta hänsyn till. 

Solinstrålning och vindhastighet är två faktorer som kommer att 

ändras i en sådan situation. 

Eftersom detta arbete fokuserar på energiförbrukningen under 

brukarskedet, så kan det vara intressant med ett arbete som gör 

en analys av hur energiförbrukningen förändras under själva 

byggskedet beroende av byggnadens höjd. Tidigare 

examensarbeten som har gjorts med fokus på byggskedet har 

visat att områden som byggbelysning och uppvärmning av 

bodetableringar har stora besparingsmöjligheter (Hatami, 2007) 

samt att täta och isolera mellan bodarna kan medföra en 

energibesparing på 43 % (Olsson, 2012). Materialåtgång per 

person är också en intressant fråga; med en ökad 

byggnadsvolym i förhållande till omslutningsarea borde även 

materialåtgången per boende minska. Den energi som går åt för 

att producera de extra material som behövs för att bygga 

energisnåla hus sparas in mycket snabbt i förhållande till 

byggnadens livslängd (Svensson & Svernling, 2011). En 

intressant fråga att studera vore hur materialanvändning per 

person förändras i och med högre byggnader. Båda dessa ämnen 

har föreslagits som fördjupningsstudier i avsnitt 8.2.  

En fördjupning i hur tillägg av våningsantal förändrar 

energiförbrukningen under byggskedet kan vara ett nytt 

intressant ämne att fördjupa sig i och ett arbete som kan 

fungera som ett komplement till detta. Detta har också 

föreslagits som ett fördjupningsarbete i avsnitt 8.2 vidare. 

Det är även viktigt att ha i åtanke att detta arbete har simulerat 

byggnaderna upp till tolv våningar. Om byggnaderna skulle 

byggas ännu högre så kan det återigen tillkomma nya faktorer 

som kan påverka energiförbrukningen. Exempel på detta är hur 
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hela konstruktionen måste förändras för de riktigt höga 

byggnaderna. Dubbla hissar och större trappuppgångar är 

exempel på faktorer som kan tillkomma i dessa fall. 

 

7.2 Felkällor 

Eftersom arbetet innefattar tre objekt i fyra olika nivåer så har 

detta inneburit att 12 olika filer har skapats och använts i VIP-

Energy. Sammanslaget innebär detta en stor mängd data 

fördelat på ett flertal olika filer. Trots att all indata har 

kontrollerats många gånger så går det inte att utesluta 

möjligheten att det kan ha blivit någon miss eller att något värde 

kan ha matats in felaktigt i programmet.  

VIP-Energy är ett avancerat och kraftfullt beräkningsprogram. 

Det går dock inte att komma undan vissa approximationer, t.ex. 

så räknar programmet med en jämnt fördelad innetemperatur, 

utan någon temperaturskillnad mellan golv- och taknivå.  
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8 Slutsatser och vidare studier 

8.1 Slutsatser 

En jämförelse mellan höghus och låghus ur ett energiperspektiv 

visar på både för och nackdelar. Transmissionsförlusterna i en 

byggnad sjunker då byggnaden blir högre. Denna minskning är 

dock inte linjär utan avtar i takt med att byggnaden blir högre. 

Luftläckaget visar på en annorlunda trend. Det minskar till en 

början för att efter ca sex våningar öka accelererande, i de 

undersökta geometrierna. Vid en viss nivå, i de studerade 

objekten någonstans mellan nio och tolv våningar, kommer det 

ökade luftläckaget motsvara besparingen i 

transmissionsförluster. 

Skillnaderna i den specifika energianvändningen baserat på 

byggnadens höjd kan anses vara väldigt marginell efter sex 

våningar. I bostäder påvisar den en relativt liten nedgång med 

ökat våningsantal. Denna marginella skillnad är inte tillräckligt 

stor för att dra några konkreta slutsatser och kan förändras om 

några av husets parametrar förändras. 

Samtidigt visar beräkningarna att ändamålet för byggnaden, om 

det är bostad eller kontor, också har betydelse. En högre 

verksamhet i en kontorsbyggnad leder till betydligt högre 

internvärme och större värmeförluster samt kylbehov. Trots att 

detta leder till något högre transmissionsförluster så är den 

procentuella minskningen för de tillagda våningarna i högsta 

grad likadan. Däremot när det kommer till den specifika 

energianvändningen, går det att se skillnader. En 

kontorsbyggnad visar inte bara på en högre specifik 

energianvändning, utan även på att den specifika 

energianvändningen ökar i samband med att byggnaden blir 

högre. Detta till skillnad från bostadshus där den specifika 

energianvändningen sjunker marginellt upp till en viss nivå, 

runt nio våningar. Detta förklaras med att kontorsbyggnaden i 

simuleringarna har givits ett aktivt kylsystem som kräver mer 

energi desto högre byggnaden blir. Kylsystem är ganska ovanliga 

i de flesta bostäder, men om ett bostadshus förses med ett aktivt 
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kylsystem så skulle det förmodligen innebära att det skulle 

eliminera en stor del av denna skillnad. 

 

8.2 Vidare studier 

Byggande av högre hus är ett aktuellt ämne som diskuteras och 

debatteras frekvent. Ämnet väcker många frågor inte bara 

gällande energi utan även inom många andra aspekter. Det finns 

därför många områden där det går att fördjupa sig. Nedan följer 

några förslag på vidare studier i ämnet. 

 Jämföra höghus och låghus ur en ekonomisk synvinkel. 

Hur förändras pay-off-tiden för byggnaden med ökat 

våningsantal? Kan tillåtandet av högre hus i attraktiva 

områden stimulera byggnation av hyresrätter?  

 Jämföra skillnader under själva byggskedet mellan höghus 

och låghus ur energisynpunkt. Går det åt mer energi för 

att bygga högre hus? Vad blir skillnaderna i 

materialåtgång om en byggnads volym i förhållande till 

omslutningsarea ökar? 

 Undersöka hur förtätning av en hel stad kan påverka 

stadens totala energikonsumtion. 
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Figur 1.1 Energianvändning per person i Sverige jämfört med 
några andra Europeiska länder (hämtad 2013-05-21) Tillgänglig 
på: http://www.landguiden.se/Statistik/Naturtillgangar-
Energi?id=443#countries=SWE,DEU,DNK,NOR,CHE,RUS,FIN,ITA,FIN,ESP,FRA 

 

Figur 4.5 Uppdelning i klimatzoner (hämtad 2013-05-06) 
Tillgänglig på: http://www.isover.se/multi-comfort+house/3-c8-+energi+-
+uppdatering  
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Bilagor 

Bilaga 1: Indata byggnadsdelar 
 

Golv på mark  

Material Tjocklek 
[mm] 

Självkomp. 
BTG 

200 

Cellplast 2X100 

Makadam 150 

 

Yttervägg  

Material Tjocklek 
[mm] 

Gips 13 

Betong 200 

Isolering/reglar 200 

Vindskiva 6 

Skruvläkt 22X120 

Luftspalt 22 

Panel av 
cederträ 

18 

 

Vindsbjälklag  

Material Tjocklek 
[mm] 

MU-matta 100 

MU-skiva 220 

Betong 200 

 

Mellanbjälklag  

Material Tjocklek 
[mm] 

Betong 70 

Hålbjälklag 265 

Installationsskikt 350 

Undertak 15 

 

Bärande innervägg 

Material Tjocklek [mm] 

Betong 200 
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Bilaga 2: Mängder 

 

Kvadraten Rumsvolym Golvarea Mellanbjälklag Bärande 
Innervägg 

 m3 m2 m2 m2 

3 våningar         8 818             3 266                 2 237                        1 384     

6 våningar        17 636             6 532                 5 594                        2 767     

9 våningar        26 454             9 798                 8 950                        4 151     

12 våningar        35 272           13 064               12 306                        5 534     

 

Lyktan 
bostad 

Rumsvolym Golvarea Mellanbjälklag Bärande 
Innervägg 

 m3 m2 m2 m2 

3 våningar         8 767             3 247                 2 225                        1 384     

6 våningar       17 534             6 494                 5 562                        2 767     

9 våningar       26 301             9 741                 8 900                        4 151     

12 våningar       35 069           12 988               12 237                        5 534     

 

Lyktan 
kontor 

Rumsvolym Golvarea Mellanbjälklag Bärande 
Innervägg 

 m3 m2 m2 m2 

3 våningar         8 844             3 275                 2 225                           949     

6 våningar       17 687             6 551                 5 562                        1 899     

9 våningar       26 531             9 826                 8 900                        2 848     

12 våningar       35 375           13 102               12 237                        3 798     

 

Platta på mark zonareor 

Kvadraten m2 

PPM 0-1m 129,9 

PPM 1-6m 529,6 

PPM >6m 461,5 

 

Platta på mark zonareor 

Lyktan 
bostad/kontor 

m2 

PPM 0-1m 148,2 

PPM 1-6m 640,8 

PPM >6m 392,2 
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 Fasaduppdelning lyktan 
bostad/kontor 

 Total Fönster Vägg 

3 Våningar    

Norr 363,2 217,9 145,3 

Öster 325,5 195,3 130,2 

Söder 379,5 227,7 151,8 

Väster 341,8 205,1 136,7 

6 Våningar    

Norr 753,1 435,8 317,3 

Öster 675,0 390,6 284,4 

Söder 786,9 455,4 331,6 

Väster 708,8 410,2 298,6 

9 Våningar    

Norr 1143,1 653,7 489,3 

Öster 1024,5 585,9 438,6 

Söder 1194,4 683,1 511,3 

Väster 1075,8 615,2 460,5 

12 Våningar    

Norr 1533,0 871,6 661,4 

Öster 1373,9 781,2 592,7 

Söder 1601,8 910,8 691,1 

Väster 1442,8 820,3 622,4 

 

 Fasaduppdelning 
Kvadraten 

  

 Total Väggarea Fönsterarea 

 m2 per vädersträck m2 per 
vädersträck 

m2 per 
vädersträck 

3 våningar                                  317,8                     254,2                       63,6     

6 våningar                                  658,9                     531,8                     127,1     

9 våningar                               1 000,1                     809,4                     190,7     

12 
våningar 

                              1 341,3                  1 087,0                     254,2     
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Bilaga 3: Energibalans 

 

 Tillförd 
energi 

     

 Sol 
genom 
fönster 

Återvinning 
vent 

Processenergi 
rumsluft 

Personvärme Elförsörjning Värmeförsörjning 

Lyktan 
bostad 

kWh/m^2 
och år 

kWh/m^2 
och år 

kWh/m^2 och 
år 

kWh/m^2 och 
år 

kWh/m^2 och 
år 

kWh/m^2 och år 

3-vån 56,85 47,96 29,78 8,06 6,02 42,16 

6-vån 56,85 47,87 29,78 8,06 6,02 39,02 

9-vån 56,85 47,85 29,78 8,06 6,02 38,54 

12-vån 56,85 47,85 29,78 8,06 6,02 38,65 

Kvadraten             

3-vån 16,9 47,50 29,78 8,06 5,99 35,36 

6-vån 17,41 47,68 29,78 8,06 6,02 32,27 

9-vån 16,9 47,67 29,78 8,06 6,02 31,70 

12-vån 16,9 47,67 29,78 8,06 6,02 31,83 

Lyktan 
Kontor 

            

3-vån 56,36 58,79 56,61 10,93 7,35 19,3 

6-vån 56,85 58,89 56,61 10,93 7,38 16,78 

9-vån 56,85 58,9 56,61 10,93 7,39 16,41 

12-vån 56,85 58,9 56,61 10,93 7,39 16,56 

 

 Avgiven energi     

 Transmissionsförluster Luftläckage Ventilation Spillvatten Kyla 

Lyktan 
bostad 

kWh/m^2 och år kWh/m^2 och 
år 

kWh/m^2 och 
år 

kWh/m^2 och 
år 

kWh/m^2 och 
år 

3-vån 48,0 6,82 76,78 24,97 34,3 

6-vån 42,8 5,42 77,11 24,97 37,29 

9-vån 41,1 5,9 77,16 24,97 37,97 

12-vån 40,1 6,8 77,17 24,97 38,14 

Kvadraten           

3-vån 29,5 6,37 74,65 24,97 8,12 

6-vån 24,9 5,02 76,35 24,97 9,97 

9-vån 23,2 5,28 76,46 24,97 10,20 

12-vån 22,4 6,14 76,47 24,97 10,32 

Lyktan 
Kontor 

          

3-vån 50,3 7,35 96,13 8,53 46,99 

6-vån 45,4 5,91 96,8 8,53 50,81 

9-vån 43,6 6,44 96,95 8,53 51,59 

12-vån 42,5 7,44 96,97 8,53 51,78 
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