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Abstract 
Environment and energy are two factors that have become more important as the 
development in general is increasing over the world. Low-energy houses have 
been on the market for a while now, and the development of buildings is moving 
towards houses that can produce energy both to deliver and to supply the house 
itself. As the thickness of the walls increases it becomes more important to reduce 
the thermal bridges among construction details, for example connection between 
wall and slab.  
     To understand how to design and construct these buildings, knowledge about 
material, thermal bridges, building details, climate and heating systems is required. 
In this thesis, analyzes have been done that concerns heating systems that are 
suitable for a low energy house with help from references to similar projects. 
     Together with the Swedish company Trivselhus general principles for thermal 
bridges have been developed, these principles are based on calculations by hand 
and by using software called UNorm 2011-1. The result shows a critical part 
among the connection between the concrete slab and the wall. Also the joist is 
really important to make sure it is dense. To reduce the heat flow in this critical 
area, it makes sense to separate the joists and insulate between them. For thermal 
bridges around the windows, the results of calculations, both by hand and by 
UNorm, showed that thermal bridges are greater in a thick wall. In a thick wall the 
heat flow is slower and the wall is perceived as cold. This has not much effect on 
the actual indoor temperature, but the wall may get a milder impression.  
     In Autodesk’s Revit Architecture a sun study has been created to see if there is 
any difference between having the windows placed in the façade or in the inner 
part of the façade. Will it make any difference for the shading of the window and 
how will it affect the sun insolation and the transmission of energy in and out of 
the window? When the window is further into the wall, the wall creates a box that 
increases the shading of the window. Based on this result you can see that the 
placing of the windows does matter. During the summertime a lot of solar energy 
will be lost if the window is placed further in to the façade. The transmission from 
the building, through the windows, is not that big, but the greatest difference can 
be seen in the total solar insolation. A lot of energy can be extracted from the sun 
insolation, if you place the windows right, which is in the outside of the façade. 
     Almost one fourth of a buildings total energy consumption of a year can be 
received from the solar energy only through the windows, if they are placed in the 
outside of the façade.    
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Sammanfattning 
Miljö och energi är två faktorer som blir allt viktigare, och energisnåla hus har nu 
funnits en tid på marknaden. Att ta lågenergihus ett steg längre, och göra 
plusenergihus som levererar mer energi än vad den gör av med, är inte lika väl 
testat i Sverige ännu. Då tjockleken på väggarna blir större är det också viktigare 
att hitta tekniker som minskar köldbryggor vid anslutningar.  
     För att förstå hur man på bästa sätt ska utforma och konstruera dessa hus 
behövs kunskap om material, köldbryggor, byggnadsdetaljer, klimat och 
uppvärmningssystem. Bland annat har en analys av vilka olika värmesystem som 
passar bra för ett låg-/plusenergihus gjorts i denna examensrapport, med stöd av 
referensobjekt. För att huset i framtiden ska kunna utnyttjas som ett plusenergihus 
behövs ett system som har kapacitet att lagra energi under en kortare tid. Istället 
för att använda bergvärme går det exempelvis att installera solfångare, som även 
fungerar bra i Sverige, och vintertid räcker det med en braskamin.   
    I samarbete med Trivselhus har generella principer för köldbryggor tagits fram 
genom beräkningar för hand och i programmet UNorm version 2011:1. Resultatet 
visar att det kritiska området vid anslutningen platta på mark och vägg är syllen, 
och det är viktigt att dessa anslutningar blir så täta som möjligt. För att minska 
värmeflödet i detta kritiska område är det en fördel att dela syllarna och att isolera 
emellan dem. För köldbryggor kring fönster har resultaten från beräkningar, både 
för hand och genom Unorm, visat att köldbryggorna är större i en tjock vägg. I en 
tjock vägg är värmeflödet trögare och väggen upplevs som kall. Detta har inte så 
stor inverkan på själva innetemperaturen, men väggen får ett mildare uttryck.   
     En solstudie i Revit Architecture har utförts där fönstren först har placerats i 
ytterkant på fasad och sedan i innerkant för att undersöka vilken skillnad det gör i 
solinstrålning och transmissioner från och till byggnaden. När fönstren placeras i 
innerkant bildar väggen en sollåda och skuggar fönstret mer än om det ligger i 
fasad. Utifrån det här resultatet ser man att det spelar en stor roll var man placerar 
sina fönster. Sommartid förloras en hel del solenergi om man placerar fönstren i 
innerkant av fasad, istället för i ytterkant. En hel del gratisenergi kan utvinnas om 
man placerar fönstren i ytterkant av fasaden. Skillnaden i solinstrålning för de 
olika placeringarna motsvarar nästan en femtedel utav en villas totala 
årsförbrukning. 
      
Nyckelord 
Byggnadsteknik 
Köldbryggor  
Lågenergihus  
Solstudie  
Transmission 
Värmesystem 
Värmeflöde 
UNorm 
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1 Inledning 
Examensarbetet har utförts på Tekniska Högskolan i Jönköping på avdelningen 
för Byggnadsteknik. Detta arbete ska summera och knyta ihop de kurser och den 
kunskap som har förvärvats vid detta läroverk.   
    Med Trivselhus som uppdragsgivare har vi genom detta arbete analyserat 
konstruktionslösningar, köldbryggor, solenergi och värmesystem för ett 
lågenergihus. Analyser, jämförelser och beräkningar av olika slag har genomförts. 
Det har varit en intressant och lärorik möjlighet att få följa ett företag som 
Trivselhus i deras tidiga projekteringsskede och hjälpa till i utvecklingen av 
projektet. De ritningar och värden som har erhållits ifrån Trivselhus är preliminära 
eftersom de ännu håller på att ta fram olika förslag. 

 

1.1 Problembeskrivning 

I dagens samhälle diskuteras det flitigt kring miljö och hur det är möjligt att 
minska utsläpp och energiförbrukning. Därför är det högaktuellt att titta på hus, 
som på sikt, ska kunna producera egen energi.  
     Trivselhus startade under hösten 2011 projekteringen av sitt första certifierade 
passivhus. Detta visningshus, som ska ligga i Växjö, kommer även att kunna 
utvecklas till att bli ett plusenergihus.  
     På grund av de kommande EU-direktiven om minskad energiförbrukning och 
”nära-nollenergihus”, gäller det för hustillverkare att ligga i framkant och kunna 
producera hus som uppfyller de här kraven. Var gränsen på maximal 
energiförbrukning för nära-nollenergihus kommer att hamna är upp till varje land i 
EU att bestämma. Trivselhus är ett företag som strävar efter att ligga i framkant 
vad det gäller husbyggnation och det var en utav anledningarna till starten av det 
här projektet.  
     Konstruktionslösningar och köldbryggor är två ämnen som noggrant behöver 
beaktas när det kommer till lågenergihus. Passivhus är en definition av 
lågenergihus och effektkravet på uppvärmning i södra Sverige är                         
12 W/m2Atemp+garage1 för en villa upp till 200 m2. Köldbryggor är en av de stora 
energibovarna i ett hus, då det är här som mycket av värmen försvinner ut. För att 
få ett passivhus certifierat behöver huset vara tätt och köldbryggorna vara små. I 
det här examensarbetet studeras köldbryggor och hur de kan minskas och 
förebyggas.  
     I ett passivhus är väggarna extra tjocka för att kunna reducera 
uppvärmningsbehovet. De tjocka väggarna ger en skuggning på fönstren, 
beroende på fönstrens placering i djupled. Det är intressant att se skillnaderna på 
den mängd instrålande solenergin beroende på om fönstret placeras i innerkant 
eller i ytterkant av fasad. Det är inte önskvärt att få direkt solinstrålning på 
söderfasaden eftersom det kan leda till överhettning inomhus. I detta 
examensarbete undersöks bland annat hur stor den totala instrålningen från solen 
kan bli och hur man skulle kunna ta tillvara på denna energi. 

                                                 
1FEBY Kravspecifikation för Passivhus, Sverige, version 2009 
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Ca 90 % utav Trivselhus kunder väljer bergvärmepump till sina villor. Ett problem 
som Trivselhus har stött på i projekteringen av detta visningshus är att storleken 
på deras nuvarande bergvärmepump har för hög effekt i förhållande till deras 
önskemål, som är 3-4 kW. Det har därför analyserats och jämförts olika 
värmesystem till denna villa för att ge alternativa möjligheter till bergvärmepump. 
    Intressanta referensobjekt till det här examensarbetet är plusenergihuset Villa 
Åkarp2, One Tonne Life3 och examensarbetet från Högskolan i Borås – 
”Köldbryggor i kantbalkar” av Zechariah Adams och Farshid Shadram4. 

 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att minska energiförluster hos lågenergihus med fokus på köldbryggor, 
värmeflöde och fönsterplacering. Nyttan med studien är även att minska 
energiförbrukning med hänsyn till val av värmesystem.  

1.2.2 Mål 

Målet är att ta fram generella principer för köldbryggor vid anslutning platta på 
mark/vägg och kring fönster, som kan minska värmeläckage. Ett annat mål är att 
nå en slutsats kring vilken betydelse fönstrens placering i djupled har och hur det 
påverkar transmissioner in och ut ur byggnaden. Det sista målet är att analysera 
vilka olika värmesystem som kan fungera till ett låg-/plusenergihus.    

1.2.3 Frågeställningar 

• Vad gör konstruktioner bättre eller sämre i avseende på köldbryggor vid 
anslutning platta/vägg och kring fönster? 

• Vilken betydelse har fönstrens placering i djupled i en yttervägg och hur 
påverkas transmissioner från och till byggnaden av detta?   

• Vad finns det för alternativa värmesystem till ett låg-/plusenergihus? 

   
 

                                                 
2 Rockwool AB, Villa Åkarp, Sverige, 4 januari 2012. 
<http://www.rockwool.se/inspiration/villa+%c3%a5karp> 
3 Vattenfall AB, One Tonne Life, Sverige, 4 januari 2012.  
<http://onetonnelife.se/om-projektet/> 
4 Zechariah Adams och Farshid Shadram, Köldbryggor i kantbalkar, Högskolan i Borås, Sverige 2010 
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1.3 Metod 

1.3.1 Vad gör konstruktioner bättre eller sämre i avseende på 
köldbryggor vid anslutning platta/vägg och kring fönster? 

För att uppnå detta har beräkningar på köldbryggor enligt två metoder utförts för 
att få så exakta svar som möjligt. Några standardlösningar för platta på mark och 
yttervägg från några av de vanligaste materialtillverkarna såsom Isover, Gyproc 
och Rockwool har valts ut. Beräkningarna utfördes först för hand enligt 
Isolerguiden Bygg 06:1, Bilaga E och F. Sedan användes programmet UNorm 
version 2011-1 för datorberäkningar av köldbryggor samt för analyser av 
värmeflöde.  
     En litteraturstudie har gjorts för att få bättre förståelse kring köldbryggor och 
olika konstruktionsdelar och hur de påverkar byggnaden.  
     Kontakt med Trivselhus har hållits och A-ritningar, skisser samt U-värden har 
tillhandahållits av våra kontaktpersoner Leif Sjöskog och Nazmije Kllokoqi.  

1.3.2 Vilken betydelse har fönstrens placering i djupled i en yttervägg 
och hur påverkas transmissioner från och till byggnaden av detta?   

Villan från Trivselhus ritades upp i programmet Revit Architecture där sedan en 
solstudie utfördes. Denna studie utfördes för fyra månader; januari, april, juli och 
oktober, då fönstren var placerade i innerkant av fasad samt i ytterkant av fasad. 
Hur stor procentuell andel av fönstren som var skuggade vid tre olika tidpunkter 
under ett dygn undersöktes utifrån solstudien.  
     Siffror och värden som har använts för beräkningar har hämtats ifrån 
formelsamling energi 2011-11-145. Ur denna formelsamling har även formeln och 
värden för uträkning av energibehov, transmission hämtats.   

1.3.3 Vad finns det för alternativa värmesystem till ett låg-
/plusenergihus? 

För att undersöka om det finns några bättre alternativ till ett låg-/plusenergihus 
har informations- och litteratursökning kring olika värmesystem gjorts.   

 

 

 

                                                 
5 Tekniska Högskolan i Jönköping, avd. för Byggnadsteknik, Formelsamling Energi, 2011-11-14. 
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1.4 Avgränsningar 

I examensarbetet har en villa inte utformats, utan till arbetet har en påbörjad 
projekterad villa från Trivselhus erhållits. Den utformning som gjorts har sträckt 
sig till uppritande i Revit Architecture och ändring av fönsterplacering på fasad. 
Vid solstudie och analys av transmissioner genom fönster har Elitfönsters 
produkter används, då det är dem som Trivselhus har som leverantör. Endast den 
södra fasaden har använts vid beräkning av solenergi och transmission. Någon 
hänsyn till inneklimatet har inte tagits då det endast undersöks hur stor den totala 
instrålande solenergin genom fönstren på söderfasaden är.  
     Vid beräkningar av köldbryggor har farstun inte tagits med, eftersom det 
diskuterades om det skulle vara ett uppvärmt utrymme eller inte. 
     Någon hänsyn till byggmaterialens miljövänlighet har inte vidtagits. Några 
ekonomiska aspekter i relation till materialval och i övrigt har inte 
presenteras/behandlats.  
      

 

1.5 Disposition 
I kapitel 2 förklaras mer ingående kring de ämnen och begrepp som främst 
behandlas i denna rapport. I kapitel 3 beskrivs genomförandet av hela arbetet som 
är uppdelat i metodrubriker och sedan underrubriker.   
     Kapitel 4, 5 och 6 är uppdelat med de olika frågeställningarna som rubriker där 
resultatet, diskussion och slutsatser beskrivs.  
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

2.1 Energi 
Energieffektivisering är ett vanligt förekommande begrepp idag då miljö- och 
klimathotet har uppmärksammats rejält. Byggbranschen är en stor bidragande 
faktor till miljöutsläpp och det saknas fortfarande viss kompetens för att kunna 
utföra de miljöarbetsåtgärder som krävs.  
     En hel del krav och mål har ställts för att minska den globala uppvärmningen 
genom CO2 (koldioxid) utsläpp och ökning av växthuseffekten. Några av de krav 
som ställts från EU är6: 

• Fram till år 2020 ska en minskning med 20 % ha skett av växthusgaserna 

• Den totala energianvändningen ska minska med 20 % till år 2020 och med 
50 % till år 2050 

• 20 % av energin ska komma från förnyelsebara källor 

Ett annat krav är även att alla nyproducerande hus efter 2020 ska vara ”nära-
nollenergihus” enligt EU:s EPBD rapport7. Vad som exakt menas med ”nära-
noll” är inte helt klart, men det ska åtminstone uppfylla kraven för lågenergihus. 
Energihushållning enligt Boverkets byggregler8: ”Byggnader ska vara utformade så 
att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, 
effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning”. Man har delat upp 
Sverige i tre klimatzoner där var och en av dessa 
zoner har särskilda krav, se Figur I9.   
     I BBR ställs en del krav på byggnader och deras 
energianvändning, se Figur II och III (sid 13). 
Exempelvis så är kravet på byggnadens specifika 
energianvändning i klimatzon III (södra Sverige) 
för byggnader med annat uppvärmningssätt än el 
110 kWh/m2 Atemp och år.  
     Ekonomi är en stor parallell faktor av energi. 
För att inte ekonomin i ett land ska falla får 
energin endast kosta en viss del10. Vid användning 
av förnybara källor är ofta investeringskostnaden 
hög på apparaterna som krävs, men när de är 
betalda medför det låga energikostnader och man 
är i stort sett oberoende av marknadspriser. 
  

Figur I Indelning av klimatzoner enligt BBR 

                                                 
6 Europeiska Kommissionen, Klimatåtgärder, 4 januari 2012 URL: 
http://ec.europa.eu/climateaction/index_sv.html 
7 Concerted Action Energy performance of buildings, EU, Implementation of EPBD in Sweden, 
Sverige, 2010. 
8 Boverkets Byggregler, BBR 19,Sverige 2012, Kap. 9:1 Energihushållning 
9 Rockwool, 20 oktober 2012 , URL: http://www.rockwool.se/r%C3%A5d+och+anvisningar/din+bbr-
guide/tre+klimatzoner  
10 Stefan Larsson, Bygg snålt med egen energi, Svensk Byggtjänst, 2005, sid. 14 
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Figur II BBR 19 
 
 

 
Figur III BBR 19 

 

2.2 Lågenergihus 
Ett lågenergihus använder mindre energi än vad normerna kräver och har inget 
konventionellt värmesystem11.  

2.2.1 Passivhus 

Passivhus konceptet har i snart 20 år etablerats i Tyskland, Österrike och Schweiz 
där utvecklingen av lågenergihus länge varit stor12. Ett passivhus har ett minimerat 
uppvärmningsbehov och syftar till att begränsa den totala användningen av köpt 
energi samtidigt som inomhusklimatskraven ska vara uppfyllda13. Istället fås 
värmen i byggnaden bl.a. av spillvärme från människor, belysning och 
installationer samt solinstrålning. För att den alstrade värmen ska nå ut i 
byggnaden används ofta ett FTX-system med värmeåtervinning och solenergi 
används främst för att värma upp tappvarmvattnet, se Figur IV (se sid 14)14.     

                                                 
11 Lars Andrén & Lars Tirén, Passivhus – En handbok om energieffektivt byggande, Svensk Byggtjänst 
2010, sid. 18  
12 Holger Gross, Energismarta småhus, 2008, sid. 26   
13 FEBY Kravspecifikation för Passivhus, Sverige, version 2009 
14 Holger Gross, sid. 20 
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Figur IV Passivhusteknik 

Projekteringsskedet är viktigt eftersom passivhus tekniken är komplex och behövs 
göras rätt från början. Några av de viktigaste kraven är15: 

• Att klimatskalet är lufttätt  

• Att huset inte har några köldbryggor  

• Solavskärmning 

• Att huset har god isolering så att U-värdes kraven bibehålls  

• Att återvinning av värmen i ventilationssystemet är effektivt 

För att få kalla en byggnad för passivhus måste det vara certifierat av FEBY och 
Energimyndigheten, och uppfylla minimikraven i BBR, samt att dimensioneringen 
har gjorts enligt dataprogrammet Passivhus Projekterings Paketet (PHPP). 
Effektkravet för en mindre en- och tvåfamiljshus i zon III enligt FEBY är           
12 W/m2Atemp+garage 16. Här räknas byggnadens värmeförluster genom transmission, 
och ventilation samt spillvärme. Till energibehovet räknas den köpta energin dvs. 
varmvatten, värme, drifts- och fastighetsel och ställs till kraven i BBR.  
     Ett av de första projekten som gjordes för passivhus i Sverige är Lindåshusen i 
Göteborg som genomfördes 2001 då energieffektivisering fortfarande var ett 
diskussionsämne i Sverige. 20 lägenheter uppfördes som är välisolerade, har 
långsidor riktade åt söder, solfångare, solavskärmare och värmer tilluften med en 
värmeväxlare. Projektet fick goda resultat och hade en normal byggkostnad men 
betydligt lägre uppvärmningskostnader då summan köpt energi uppgick endast till 
5400 kWh/år17.   

                                                 
15 Lars Andrén & Lars Tirén, sid. 71. 
16 FEBY Kravspecifikation för Passivhus 
17 Lars Andrén & Lars Tirén, sid. 32 
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2.2.2    Plusenergihus 

Ett plusenergihus ska på årsbasis leverera mer energi än vad den producerar till ett 
elnät och man kan under de kallare månaderna köpa tillbaka denna energi från 
elbolaget18. Än är lagen kring nettodebitering inte klargjord utan elhandlaren och 
kunden får själva göra upp ett avtal19.  
     Det första plusenergihuset i Sverige invigdes 2009 och är Villa Åkarp som 
byggts på initiativ av Karin Adalberth, doktor i byggnadsfysik och författare20. 
     Huset har en god lufttäthet, effektiva fönster och ett välisolerat klimatskal, se  
Figur V. Värmesystemet består av 18 m2 solfångare, radiatorer och en 
ackumulatortank som förser huset med 
varmvatten. Då självförsörjningen inte 
räcker till finns en pelletskamin som 
värmer upp vattnet i ackumulatortanken.  
     Huset är även utrustat med en 
värmeväxlare som värmer luften. Totalt 
använder byggnaden 5500 kWh/år för 
värme och el vilket är cirka en fjärdedel 
mindre jämfört med en standard villa i 
samma storlek (ca 150 m2). 
          

    Figur V Villa Åkarp 

2.3 Konstruktioner 

2.3.1  Anslutning platta/vägg    

Det är väldigt viktigt att konstruktioner i passivhus blir täta och väl isolerade. 
Detta för att kraven på de här husen är så pass höga när det kommer till hur 
mycket energi de får förbruka, och för att visa hur bra en konstruktion är när det 
kommer till värmeläckage används U-värden. Ett lågt värde visar på att 
konstruktionen är tät och bra och att värmeläckaget är lågt. Dock finns det ett par 
kritiska områden i klimatskalet, så kallade köldbryggor. 
     För att fästa en vägg till grundplattan används syll, vars huvudfunktion är att 
fördela lasterna från de bärande reglarna21. Under syllen placeras en fuktspärr samt 
eventuell isolering. Anledningen till att fuktspärren läggs in under syllen är för att 
förhindra fukt underifrån ska tränga in och öka fukthalten i träet. Skulle det bli så 
att fukthalten i träet ökar medför det att chansen för mögel stiger.  

                                                 
18 Lars Andrén & Lars Tirén, sid. 18 
19Energimarknads Inspektionen, 4 januari 2012, URL: http://www.ei.se/For-press/Aktuellt-fran-
inspektionen/EI-foreslar-nya-regler-om-nettodebitering-for-smaskalig-elproduktion/   
20 Rockwool AB, Villa Åkarp, Sverige, 4 januari 2012, URL: 
http://www.rockwool.se/inspiration/villa+%C3%A5karp/karin+bygger+sveriges+energieffektivaste+hu
s  
21 Samuel A Berg, BYT 4, Stommar av betong, trä och stål och byggnadens klimatskydd, 2007, sid. 58 
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2.3.2 Köldbryggor 

En köldbrygga är en byggnadsdel som har sämre värmegenomgångsmotstånd än 
en annan byggnadsdel22. En köldbrygga uppkommer bland annat vid reglar, syllar, 
kramlor, hörn, balkong- och bjälklagsanslutningar och fönstersmygar där värmen 
försvinner ut ifrån byggnaden. Det är av stor betydelse att räkna på alla 
köldbryggor och hitta åtgärder till dessa, speciellt i lågenergihus där man behöver 
undvika all sorts värmeläckage.   
     Det kan även uppstå kondens på dessa byggnadsdelar och spänningar i 
konstruktionen kan uppstå. Köldbryggor ska beaktas vid beräkning av 
värmeeffektbehovet av en byggnad. Enligt BBR betecknas detta med ett värde Ψ 
som multipliceras med längden på köldbryggan. Genom att utföra beräkningar i 
olika energiprogram eller för hand går det att skapa analyser och med hjälp av 
dessa, går det att se hur pass bra en anslutning eller en konstruktion är. 
    
      

2.4 Passiv uppvärmning - Sol 
Med passiv uppvärmning menas att man värmer upp huset med en annan faktor 
än värmesystem. En byggnad får en hel del gratisenergi från bl.a. solen som kan 
vara energibesparande23. På sommaren behövs knappt något värmesystem då 
solens strålar värmer huset, men för att minska övertemperaturer är det bra att ha 
solavskärmning för fönstren som t.ex. kan vara takutsprång eller balkonger, se 
Figur VI24. 

 
Figur VI Solavskärmning 

Fönstrens placering, storlek och kvalité är väldigt viktiga och avgörande för hur 
mycket solinstrålning som kan användas. Man vill få in tillräckligt med ljus vilket 
medför att små fönster bör undvikas och man kan gärna snedställa 
fönsternischerna. Fönsterarean bör vara ca 10 % av golvarean i ett rum för att få 
in tillräckligt med ljus där människor vistas mer än tillfälligt25.          
     Söder är det väderstreck där man får den varma solinstrålningen och därför är 

                                                 
22 Samuel A Berg, BYT 1b, Energieffektivisering, 2007, 2:a upplagan, sid. 123 
23 Samuel A Berg, sid. 20. 
24 Lars Andrén & Lars Tirén, sid. 72 
25 Boverket, Regelsamling för byggande, 2012, Sverige, Kap. 6:322 
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det viktigt här i Norden att byggnadens långsidor och de stora fönstren är 
placerade åt detta väderstreck.  
     Det är också viktigt att ha bra fönster, det vill säga som är energieffektiva och 
har ett lågt U-värde. Enligt Passivhusstandard ska ett U-värde för fönster ligga på         
0,8 W/m2K och FEBY kommer även att ändra sitt U-värde, som idag ligger på  
0,9 W/m2K, till det samma vid nästa revidering26.  
     Extra viktigt när man bygger passivhus är att se till att det blir tätt vid 
montering av fönstren och det största problemområdet är anslutningen 
karm/båge där stora köldbryggor kan uppstå. Fönstren är den svagaste länken ur 
energisynpunkt i byggnadens klimatskärm och därför är det viktigt att ha kunskap 
om detta27. 
 

2.5 Energieffektiva fönster 
Marknaden och tekniken för fönster har utvecklats rejält de senaste decennierna 
och det finns idag många bra fönster att välja bland28. Energieffektiva fönster är 
dock inte standard än och priserna på dessa är högre än för vanliga fönster. Det är 
kostnadseffektivt att välja energieffektiva fönster då energianvändningen på sikt 
blir lägre i byggnaden29.  
     Energieffektiva fönster kan utföras i ett-, två- eller treglas där utrymmet mellan 
glasen kan vara tomt eller innehålla en ädelgas, vanligen Argon eller Krypton, se 
Figur VII30. Ett värmereflekterande skikt av metalliskt material släpper antingen in 
så mycket av solinstrålningen som möjligt, eller ingenting alls, så kallat 
solskyddsglas.  
 

 

Figur VII Energieffektiva fönster. Bilden visar hur solinstrålningen reduceras  
genom fönstren. 

 
 
 

                                                 
26 FEBY Kravspecifikation för Passivhus 
27 Holger Gross, sid. 41 
28 Lars Andrén & Lars Tirén, sid. 72 
29 Holger Gross, sid. 51 
30 Konsumentverket, sid. 14 
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2.6 Multifunktionsfönster  

Idéen för ett fönster som reflekterar direkt solljus till el och värme passivt, så 
kallade multifunktionsfönster har forskats fram av Andreas Fieber på Lunds 
Tekniska Högskola31. Fönstret är uppbyggt av en persienn av böjda isolerade 
speglar som fungerar som reflektorer och solfångare samtidigt som det används 
som solavskärmning, se Figur VIII32. De isolerar även nattetid och vid kallare 
temperaturer så värmeförlusterna reduceras. Man låter persiennen vara öppen på 
dagen för att lagra värme som sedan värmer byggnaden på natten då man stänger 
persiennen.  Eftersom solen går direkt in i byggnaden reduceras värmeförlusterna 
mot att det ska ta den långa vägen genom rör och ackumulatortank. 
Investeringskostnaderna är även lägre jämfört med att installera vanliga solfångare.    

 
Figur VIII Funktionen av ett Multifunktionsfönster. 

 

2.7 Solcellsfilm 

En solcell omvandlar ljus till solenergi genom avancerad teknik33. Solcellsfilm 
bygger på samma princip men är mycket tunnare och flexiblare vilket ger fler 
fördelar gentemot en solcell. Solceller finns i till exempel miniräknare men nu 
används de även i större skala. Fördelen med solcellsfilm är att det går åt mycket 
mindre material vilket gör att tillverkningskostnaderna kan sänkas. 

 

2.8 Värmesystem 
Att välja värmesystem till sitt lågenergihus beror på flera olika faktorer och det ska 
vara energieffektivt och lönsamt. Det kan vara lönsamt att välja fjärrvärme och 
ibland mer kostnadseffektivt att välja el, såsom en värmepump. 
Varmvattenförsörjningen fås bäst med att använda solvärme genom solfångare. 

                                                 
31 Stefan Larsson, sid. 51 
32 Stefan Larsson, sid. 54 
33 WiseGeek, 15 februari 2012, URL: http://www.wisegeek.com/what-is-photovoltaic-film.htm  
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Då värmebehovet är litet finns ingen anledning att investera i ett konventionellt 
värmesystem.      

2.8.1 Värmepumpar 

Genom den lagrade solenergin som finns i marken används en värmepump som 
tar upp värmen ur berg, ytjord, sjö eller grundvatten34. Systemet kan även kyla ett 
hus under varma sommardagar. 
     Vatten cirkulerar i en slang som tar upp värme ifrån marken, på ett djup mellan 
70-200 m. Vid en låg temperatur transformeras vattnet till gas där värmen, genom 
en kondensor, kan avges till husets värmesystem och sedan blir åter flytande för 
att hämta upp ny värme från grunden. Detta system är ett utav de miljövänligaste 
eftersom de inte bidrar till några utsläpp alls.  
     Om en värmepump installeras räknas byggnaden som el uppvärmd, eftersom 
pumpen drivs med köpt energi och har då hårdare energikrav på sig ifrån BBR35. 
     Energisparande apparater har även en del osäkerhetsfaktorer som pekar på 
livslängd och underhållskostnader av apparaterna. Marknaden är inte heller 
uppdaterad och de flesta värmepumpar har höga effekter, från 5-17 kW.   

2.8.2 Fjärrvärme 

Dagens fjärrvärmeverk drivs av förnybart bränsle, t ex biobränslen som gör att de 
är miljövänliga36. Från värmeverket går det rörledningar med uppvärmt vatten ut 
till fastigheterna där värmen avges i ett vattenburet system. Detta värmesystem är 
att föredra i tätbefolkade områden för att kunna investera i rörledningar och 
används oftast inte i glesbyggda områden. 

2.8.3 Solvärme 

Även om Sverige är ett land med lite sol, är det lönsamt att använda sig av ett 
solvärmesystem37. Investeringskostnaden är det enda som kostar och systemet är 
miljövänligt. Man behöver solfångare alternativt på taket, en ackumulatortank där 
energin kan lagras och radiatorer eller dylikt för att värma upp huset. De månader 
då detta system inte räcker till kan man elda i en panna av något slag eller köpa el 
från ett bolag. Viktigt är att ackumulatortanken dimensioneras rätt. En villa med 
solfångare på en yta av 10-12 m2 för varmvatten och uppvärmning kräver 
exempelvis en ackumulatortank på 750-1000 liter. 

                                                 
34 NIBE Energy Systems, Sverige, 4 Januari 2012, URL:  
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Funktion/ 
35 Holger Gross, sid. 58 
36 Holger Gross, sid. 62 
37 Konsumentverket, sid. 114 
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2.8.4   FTX-system    

Ett FTX-system används ofta i hus som inte har något uppvärmningssystem38. 
FTX står för till- och frånluftssystem som har värmeväxlare och fungerar så att 
den värme som finns i den uppvärmda luften som ska lämna byggnaden används  

 

 
Figur IX Funktionen av till- och frånluftssystem. 

för att värma upp den rena luften som tillförs utifrån. Denna luft fördelas sedan i 
alla rum i byggnaden, se figur IX39. Under sommaren går det att stänga av 
värmeåtervinningen eftersom huset då bara behövs kylas ner och då behövs inte 
den funktionen. Frånluften tas ut från våtutrymmen och kök genom att ett 
undertryck skapas och ny luft tas in.  
     Passivhus är i allmänhet utrustade med ett FTX-system som under de kallare 
månaderna värmer tilluften i ventilationen vilket är ekonomiskt, praktiskt och 
enkelt40. Ventilationskanalerna bör placeras innanför det isolerande klimatskalet 
för att inte stora temperaturfall och värmeförluster ska ske. 
     Ventilation är en viktig faktor i energisnåla hus, genom ett FTX-system går det 
att spara en hel del tillförd värmeenergi41. Problemet med all värmeåtervinning är 
att de drivs med el vilket gör att elförbrukningen ökar. Därför blir det viktigare att 
använda sig av energisnåla produkter och att kolla upp klassificeringen av dessa. 
     Värmeförlusterna som uppstår vid luftomsättningarna i byggnaden kan idag 
minskas tack vare effektiva återvinningsaggregat där återvinningseffekten ligger på 
85 %. Problemet ligger som sagt i balansen mellan hur mycket energi som går åt 
för att driva aggregatet och hur mycket av värmeenergin som kan återanvändas. 
     Kraven på vårt inomhusklimat ökar och med tätare hus blir kraven högre på 
ventilationen. Luftflödet ska vara 0,35 l/s, m2 golvarea.  

                                                 
38 Holger Gross, sid. 58-59 
39 Holger Gross, sid. 59 
40 Lars Andrén & Lars Tirén, sid. 57 
41 Lars Andrén & Lars Tirén, sid. 63 
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3 Genomförande 

3.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudie har gjorts för alla frågeställningar i detta arbete. Sökningar i 
högskolebibliotekets databas efter artiklar, böcker och tidningsskrifter har gjorts 
och relevant information har fåtts fram. Även kurslitteratur ifrån programmet har 
använts. 
     Projektet One Tonne Life har använts som ett första referensobjekt till detta 
examensarbete. One Tonne Life är ett intressant projekt där bl.a. Vattenfall och 
A-hus samarbetar för att skapa ett klimatsmart hus42. Målet är att man som 
boende i huset ska dra ner sin utsläppsnivå till 1 ton CO2/person och år. På 
fasaden har man byggt sollådor som fungerar som solavskärmning och detta liknar 
fenomenet som uppstår i detta projekt. Med Trivselhus tjocka vägg på 595 mm fås 
en naturlig sollåda om man placerar fönstret i innerkant och ingen ytterligare 
solavskärmning behövs då. Syftet med sollådor är att stänga ute den högt stående 
solen sommartid och släppa in den lågt stående solen vintertid. Energitillskottet 
från solen är, utifrån vår solstudie och beräkningar, stor och en naturlig sollåda av 
fasaden är då en enkel och smart lösning.    
     Examensarbetet ”Köldbryggor i kantbalkar” av studenterna Zechariah Adams 
och Farshid Shadram från Högskolan i Borås har varit ett annat referensobjekt. 
De har jämfört beräkningsprogrammet UNorm med handberäkningar för 
köldbryggor för olika konstruktioner på kantbalkar43. Resultatet för köldbryggor i 
kantbalk har enligt Isolerguiden inget rekommenderat värde som de övriga 
byggnadsdelarna, och det Ψ-värde som erhålls var ett mycket lågt värde. Även 
Zechariah Adams och Farshid Shadram handberäkningar för köldbryggor i 
kantbalk skiljer sig ganska markant vid de olika beräkningssätten. De hänvisar 
dock till en artikel skriven i tidningen Bygg & Teknik44. I artikeln står att det bör 
påpekas att de gamla regressionsanalysformlerna i Isolerguiden för beräkning av 
köldbryggor i kantbalkar togs fram när plattans U-värde beräknades med hjälp av 
olika zoner. Därför blir Ψ-värdet alldeles för lågt vilket förklarar de resultat som 
erhållts i denna rapport.  
     Plusenergihuset Villa Åkarp har använts som ett tredje referensobjekt för den 
sista frågeställningen om värmesystem. I Villa Åkarp har man använt sig utav ett 
system med solfångare, ackumulatortank, golvvärme och en braskamin45. Genom 
solfångarna får man varmvatten till tappvatten och radiatorer som även går att 
lagra i ackumulatortanken. Braskaminen används för att värma upp villan under de 
kallaste månaderna. Detta är ett första alternativ på uppvärmningssystem till 
Trivselhus lågenergivilla som skulle kunna fungera bra.  

                                                 
42 Vattenfall AB, One Tonne Life, Sverige, 4 januari 2012.  
<http://onetonnelife.se/om-projektet/> 
43 Zechariah Adams och Farshid Shadram, Köldbryggor i kantbalkar, Högskolan i Borås, Sverige 2010 
44 Wetterlund, H. Karlsson, H. Hagentoft, C. Wallin, M. Bygg & Teknik 2/10 Artikel: ”Mark-kant 
värmeförlust”, 21 oktober 2012.  
45 Rockwool AB, Villa Åkarp, Sverige, 4 januari 2012. 
<http://www.rockwool.se/inspiration/villa+%c3%a5karp> 
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Systemet fungerar bra då huset används som ett plusenergihus och 
överskottsenergin sommartid från solfångarna kan man sälja till ett elföretag. 
 

3.2 Intervju  

Två besök på Trivselhus i Korsberga har gjorts där Leif Sjöskog och Nazmije 
Kllokoqi har bistått med handledning, skisser, A-ritningar (se bilaga 12), och U-
värden. Eftersom detta examensarbete påbörjades då Trivselhus var i ett tidigt 
projekteringsskede var det till en början endast skisser som tillhandahölls och 
dessa som har utgåtts ifrån. Sedan har korrigeringar mot A-ritningar gjorts. 
     Vid första besöket diskuterades de olika problemen med att bygga passivhus 
såsom köldbryggor kring anslutningarna platta på mark/vägg, tak/vägg och 
fönster. Även komplexitet av fönsterplacering och solinstrålning diskuterades och 
en solstudie var önskvärd ifrån Trivselhus. Utifrån detta skapades sedan 
frågeställningarna till denna rapport. Den sista frågeställningen skapades efter 
diskussion med handledare på Tekniska Högskolan i Jönköping. 

 

3.3 Jämförelse  

3.3.1 Vad gör konstruktioner bättre eller sämre i avseende på 
köldbryggor vid anslutning platta/vägg och kring fönster? 

Några standardlösningar på platta på mark och vägg har valts ut från tre av de 
vanligaste isolerings-leverantörerna Isover, Gyproc och Rockwool för att kunna 
göra en jämförelse mot Trivselhus konstruktion. 
     Från Isover valdes en grundplatta, G:206 och en vägg, Y:210:1, se figur X (sid 
23)46. Grundplattan liknar den som Trivselhus har valt att använda till deras villa 
med dubbla L-element. Ytterväggen har ett U-värde på 0,10 m2 °C/W och den har 
en väggtjocklek på ca 460 mm. Från Gyproc valdes en vägg, 3.3.51–106 med 
tjocklek ca 300 mm, se figur XI (sid 23), till grundplattan valdes även här en 
standard konstruktion med L-element47. Från Rockwool används en standard 
träregelvägg med en tjocklek på ca 390 mm och en platta på mark med 
kantisolering, se figur XII (sid 24)48. 
     Trivselhus konstruktion har en yttervägg med en total tjocklek på 595 mm och 
tre lager av mineralull á 120 mm som isolerar, se figur XIII (sid 24). Trivselhus har 
tagit fram en tät, välisolerad konstruktion där U-värde vägg=0,085 m2 °C/W. 
Över betongplattan har man först lagt en plastfolie och sedan 50 mm cellplast 
vilket ska ge bra isolering för plattan. De har valt att använda Elitfönster som 
fönsterleverantörer och för de beräkningar på fönster som har utförts har 

                                                 
46 Isover, 15 februari 2012, URL: http://www.isover.se/konstruktioner/grund+och+k%c3%a4llare/g-c3-
206+sockel+med+dubbla+l-element+(sty+-c10-+sty) och http://www.isover.se/konstruktioner/ytterv 
%c3%a4ggar/y-c3-210+tr%c3%a4regelstomme,+tr%c3%a4panel    
47 Gyproc Handbok, 3.3.51–106 
48 Rockwool AB, 15 februari 2012, URL: 
http://guiden.rockwool.se/konstruktioner/vaeggkonstruktioner/laetta-yttervaeggar?page=1542 och 
http://guiden.rockwool.se/konstruktioner/golvkonstruktioner/platta-paa-mark?page=1151 
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Elitfönster typ Extreme använts. Fönstren har ett U-värde som ligger på 0,9 m2 
°C/W, vilket ligger under BBR:s krav på 0,10 m2 °C/W. Resterande U-värden 
som har tillhandahållits från Trivselhus är: U-värde tak=0,077 m2 °C/W och U-
värde platta på mark=0,089 m2 °C/W.  

 

 
 

Figur X Isovers konstruktioner platta på mark och yttervägg 

 
 
 
 
 

 

 

 

   

 

            

Figur XI Gyprocs konstruktion av yttervägg 
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Figur XII Rockwools konstruktioner platta på mark och yttervägg 

 
 

Figur XIII Trivselhus preliminära konstruktionsdetalj platta på mark och 
yttervägg 
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3.4 Beräkningar & Analys 

3.4.1 Vad gör konstruktioner bättre eller sämre i avseende på 
köldbryggor vid anslutning platta/vägg och kring fönster? 

3.4.1.1 Beräkningar för hand 

För att kunna ta fram principer för köldbryggor har beräkningar utförts på de 
valda konstruktionerna, se tabell I och diagram I. För uträkningar se Bilaga 9.  
Beräkning av köldbryggor, Ψ, har först gjorts för hand enligt formlerna i 
Isolerguiden Bygg 06:1, Bilaga E och F. I bilaga E från Isolerguiden användes 
formlerna E2 och i Bilaga F: F2 och F9. Temperatur 20°C inomhus och 0°C 
utomhus har använts.  
     Isolerguiden beräknar Ψ-värden för ett referensfall och ett beräkningsfall. I 
referensfallet beräknas Ψ-värdet för en hel kompakt vägg. I beräkningsfallet 
används då det finns ett hål i klimatskalet, t.ex. ett fönster, se figur XIV (sid 26). 

              Tabell I Ψ-värden, resultat från beräkningar för hand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram I Resultatet av Ψ-värden från beräkningar för hand 

 

Värmekonduktivitet för linjära 
köldbryggor, Ψ (m2 °C/W) 

Isover Gyproc Rockwool Trivselhus 

Hörn 0,039 0,036 0,033 0,026 

Kantbalk 0,008 0,005 0,009 0,002 
Fönster i innerkant 0,039 0,029 0,032 0,040 
Fönster i ytterkant 0,036 0,029 0,033 0,043 
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Figur XIV Isolerguiden Bygg 06 

Resultatet av värdet för linjära köldbryggor i kantbalk visar att Trivselhus 
konstruktion har fått det lägsta och bästa värdet, och Rockwools konstruktion det 
sämsta. Värdet på Ψ för kantbalkar blir väldigt lågt jämfört med de andra 
konstruktionerna, detta på grund av ouppdaterade formler i Isolerguiden, som 
Zechariah Adams och Farshid Shadram hänvisar till i sitt examensarbete.  
     För värdet på köldbryggor i hörn fick Trivselhus ett värde Ψ= 0,026 m2 °C/W 
och enligt Isolerguiden bör detta värde ligga inom intervallet 0,030-0,060 m2 
°C/W. Detta värde ligger till och med under intervallet vilket tyder på att det är en 
mycket tät konstruktion. 
     Värmekonduktivitet för linjära köldbryggor i fönster utfördes på två olika sätt. 
I den första beräkningen placerades fönstret i ytterkant av fasad och i den andra 
placerades fönstret i innerkant av fasad för att se om detta gav någon skillnad för 
köldbryggorna. Värdet för köldbryggor i fönster bör ligga inom intervallet 0,020-
0,055 m2 °C/W. Gyprocs konstruktion är den som får lägsta och bästa värde i 
båda fallen och Trivselhus som har den tjockaste väggen har fått högst och sämst 
värde. Att resultatet blir detta kan bero på att värmeflödet är snabbare i en tunn 
vägg. Därför får Trivselhus som har en större väggtjocklek en kallare vägg där 
värmeflödet går trögare. Annars skiljer sig värdena på köldbryggor inte speciellt 
mycket mot vilken placering i djupled man har på fönstren. 

 

3.4.1.2 Beräkningar i programmet UNorm 

Beräkningar av köldbryggor har även gjorts i ett dataprogram och här användes 
gratisprogrammet UNorm, version 2011-1. UNorm är en uppföljare till 
beräkningsprogrammet DAVID-32 och är framforskat av Gunnar Anderlind, som 
tidigare har arbetat på Isover och Lunds Universitet.  
     UNorm kan beräkna både 2- och 3-dimensionella köldbryggor, U-värden och 
man kan få ut värmeflödesscheman för sin konstruktion. Det var ett relativt enkelt 
program att förstå och man får fram färdiga formler för beräkningar, analyser 
m.m. UNorm utför likt Isolerguiden sina beräkningar utifrån ett referensfall och 
en beräkningsmodell. Det framkommer dock inte exakt hur dessa fall ser ut utan 
det som sägs i programmet är att Flöde B är beräkningsmodellen och Flöde R är 
referensfallet. Enda skillnaden är att UNorm beräknar dessa var för sig och 
Isolerguiden beräknar ett kombinerat värde av dessa. 
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För beräkningarna har inomhustemperaturen satts till 20°C och utetemperatur har 
varierat mellan fem stycken normalårstemperaturer för olika månader i Växjö: 
januari -2,7°C; april 4,9°C; juli 15,9°C; oktober 7,2°C och även 0°C. Dessa har 
erhållits från formelsamling energi49. Av beräkningar på köldbryggor som gjorts i 
programmet UNorm för utetemperatur 0°C erhölls värdena: 

Trivselhus: Ψ= 0,024 m2 °C/W  
Isover: Ψ= 0,023 m2 °C/W 
Gyproc: Ψ= 0,032 m2 °C/W 
Rockwool: Ψ= 0,027 m2 °C/W 

Dessa värden är mycket högre än de som erhölls vid beräkningar för hand. Vad 
detta beror på är inte helt klart, då formlerna enligt Isolerguiden är rätt beräknade 
och håller sig inom intervallet för rekommenderat värde. För handberäkningarna 
av kantbalk, platta på mark, finns dock inget rekommenderat värdeintervall men 
formlerna är korrekta och rätt utförda. Här har en jämförelse mot referensobjektet 
examensarbetet ”Köldbryggor i kantbalkar” gjorts, se kap. 3.1.    
     En analys av värmeflödet genom platta på mark och vägg har gjorts i 
programmet UNorm för varje vald konstruktion. Även denna analys har baserats 
på de fem olika normalårsutetemperaturerna under de fyra valda månaderna. För 
Trivselhus konstruktion erhölls värdet för värmeflödet genom väggen till          
Ψ= 0,015 m2 °C/W och värmeflödet genom plattan till Ψ=0,011 m2 °C/W. Tre 
olika diagram har fåtts fram med resultaten, se diagram II, III, IV (sid 27-28). 
Dessa diagram är grundade på beräkningar som utförts i programmet UNorm där 
Flöde B är beräkningsfallet och visar värmeflödet från insida till utsida genom 
väggen. Flöde R är referensfallet och är ett värmeflöde genom väggen.  

 
Diagram II Värmeflöde genom det uppvärmda utrymmet och ut genom väggen, 

Flöde B är beräkningsmodell 

                                                 
49 Tekniska Högskolan i Jönköping, avd. för Byggnadsteknik, Formelsamling Energi, 2011-11-14, 
SMHI Utetemperaturer 1961-1990 
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Diagram III Diagonalt värmeflöde genom platta och vägg. Flöde R är referensfall 

 
Diagrammet Tyta min visar vilken innetemperatur som fås på de olika 
konstruktionerna och vid olika utetemperaturer. I diagram IV kan ses att Isover 
får den högsta innetemperaturen och Trivselhus som har den tjockaste väggen 
ligger strax under. Här kan ses att yttertemperaturen påverkar flödena och ju lägre 
temperatur utomhus, desto högre flöden. En väggkonstruktion med mer isolering 
ger mindre värmeflöde genom väggen. 

 
Diagram IV Lägsta innetemperatur, Tyta min 
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Värmeflödesanalyserna visar att flödet är som störst då träsyllen ligger i direkt 
kontakt mot betongen, som i Gyprocs konstruktion som inte har något 
mellanliggande skikt. Trivselhus konstruktion däremot, har en tät platta med 
isolering mellan syllarna och här avstannar värmeflödet i gipsskivorna, se figur 
XV. Se även bilaga 2 och 5. 

Figur XV Värmeflöde genom anslutning platta/vägg för Gyprocs (t v) och 
Trivselhus (t h) konstruktioner i programmet UNorm 

 

3.4.2 Vilken betydelse har fönstrens placering i djupled i en yttervägg 
och hur påverkas transmissioner från och till byggnaden av detta?   

En solstudie i Autodesks Revit Architecture har utförts där en 3D-modell av 
Trivselhus villa har ritats upp. Hur stor andel i procent av fönstret som är skuggat 
har bestämts med hjälp av solstudien där fönstren först placerades 458 mm in i 
väggen, se bilaga 6. I den andra studien placerades fönstren i ytterkant av fasad 
med ett smygdjup på 22 mm, se bilaga 7. 
     Inomhustemperaturen sattes till 20°C och utetemperaturen har varierat mellan 
Växjös normalårstemperaturer för de valda månaderna januari, april, juli och 
oktober. Den totala solenergin som kommer in genom fönstren har beräknats för 
månaderna med hjälp utav värden för den transmitterande solinstrålningen genom 
klarglas fönster. Sedan har beräkningar gjorts utifrån halvklara, klara och mulna 
dagar enligt de värden som hittas i formelsamling energi50. Växjö fanns inte med i 
denna formelsamling, därför har ett genomsnitt av värdena från Helsingborg och 
Gränna använts då Växjö ligger ungefär mittemellan dessa städer. Referensstaden 
var Halmstad eftersom den ligger på ungefär samma breddgrad som Växjö, se 
bilaga 8. 
     Tre-glas fönster från Elitfönster har valts till villan men i formelsamlingen för 
beräkningarna av transmitterad solstrålning används ett värde som gäller för 
englas. Dygnssummorna korrigeras senare genom avskärmningsfaktorn F1 i 
formeln för tillskottsvärme av solvärme51. Avskärmningsfaktorn är en procentsats 
och i detta fall har 30 % använts då rekommenderat värde ligger mellan 15-40%.  

                                                 
50 Formelsamling energi, Transmitterad solinstrålning genom englasfönster, SMHI. 
51 Formelsamling energi, Tabell 1 samt formler, sid. 3. 
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Dag 15 i varje utav de enskilda månaderna valdes ut eftersom dygnsummorna från 
tidigare nämnda formelsamling är satta till den 15:e i varje månad. För att kunna 
analysera hur stor andel av fönstren som var skuggade vid dessa tidpunkter utifrån 
solstudien valdes tre tidpunkter per dag. Då kunde approximerade värden för den 
skuggade arean erhållas vid valda väderstreck (sydost, syd och sydväst).  
     Energibehov transmission har beräknats genom fönstrena på söderfasaden 
med hjälp av de formler som erhölls ifrån formelsamling energi, för beräkningar se 
bilaga 11. För att få ut antalet gradtimmar behövdes ytterligare kompletteringar av 
tabell 4.4 i denna formelsamling och en fortsättning på denna tabell hämtades ur 
en rapport från Lunds tekniska högskola52. De U-värden och Ψ-värden som har 
använts i beräkningen är endast de för fönster och vägg.  
     Resultatet av transmissionen visar att för dessa fyra månader fås det högsta 
värdet till nästan 700 kWh i solinstrålning då fönstret placeras i ytterkant av fasad, 
se diagram V och VI (sid 31). Den totala skillnaden mellan att ha fönster i 
ytterkant respektive innerkant är ca 700 kWh, se bilaga 8, under dessa fyra 
månader. Vid en multiplicering med tre så fås summan av skillnaden för ett år, 
2100 kWh. Detta i sin tur motsvarar nästan en femtedel av en normal villas 
årsförbrukning.      

 

 
Diagram V Solinstrålning och transmission ut ur bygganden vid fönsterplacering i 

ytterkant av fasad 

    

                                                 
52 Lars Jensen, Avdelningen för installationsteknik, Lunds Tekniska Högskola, Utetemperturberoende 
årsenergibehov, 2008.   
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Diagram VI Solinstrålning och transmission ut ur bygganden vid fönsterplacering 

i innerkant av fasad 

 
För att få reda på hur stor transmissionen är bräknades ett årsvärde baserat på 
varje enskild referensmånad. De här värdena dividerades sedan med tolv för att få 
fram ett värde per månad. Skillnaderna mellan transmissionen beroende på 
fönstrets placering är marginell, se bilaga 11, Ψ-värden för fönster. Vid jämförelse 
för den instrålade solenergin mellan fönsterplaceringarna går det dock att se en 
markant skillnad, se bilaga 8.  
     Skillnaderna i juli månad på fönster i ytterkant och innerkant är de som skiljer 
sig mest. Då fönstren placeras i ytterkant av fasaden tillåts mer sol att komma in i 
byggnaden än om det placeras i innerkant. Då fönstret placeras i innerkant bildar 
väggen automatiskt en sollåda som skuggar fönstret och hindrar byggnaden från 
att bli överhettad. Det är ingen kvalité att få in så mycket solenergi i en byggnad 
därför att inneklimatet blir dåligt. Men om denna energi kunde lagras hade knappt 
ett konventionellt värmesystem i byggnaden behövts. Två möjligheter till att lagra 
solenergin är användandet av multifunktionsfönster elelr solcellsfilm.   
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4 Resultat och analys 

4.1 Vad gör konstruktioner bättre eller sämre i 

avseende på köldbryggor vid anslutning platta/vägg 

och kring fönster? 

4.1.1 Princip köldbryggor vid anslutning platta/vägg 

Från köldbryggeberäkningarna för hand på kantbalk och hörn har Trivselhus 
konstruktion fått de lägsta och bästa Ψ-värdena medan Rockwool och Isovers 
konstruktioner får sämst värde. 
     Anslutningen mellan platta på mark och vägg är en av de viktigaste faktorerna 
att få tätt då det är där som värmeflödet är stort. Utetemperaturen påverkar 
flödena på ett negativt sätt, det vill säga att när temperaturen ute sjunker så ökar 
flödena. Som princip för köldbryggor vid anslutning platta/vägg borde syllen delas 
upp i minst två delar och ha en mellanliggande isolering. Detta för att minska 
värmens möjlighet att ledas ut via syllen, för bildexempel se värmeflödesscheman i 
bilaga 5. Det är viktigt att få förståelse kring hur värmeflödena rör sig i diverse 
anslutningar för att kunna förhindra köldbryggor.  
     Konstruktionen med uppdelad syll påminner om intermittent isolering som 
exempelvis används vid anslutning mellan balkongplatta och bjälklag. Trivselhus 
har tillämpat denna lösning på sin konstruktion och därför får en bra 
innetemperatur, medan Gyprocs konstruktion endast består utav en syll som ligger 
i nästan direkt kontakt med betongplattan och får en större köldbrygga och en 
kallare innetemperatur. 
     En annan metod för att minska värmeläckaget är att använda isoleringsmaterial 
med bättre lambda-värde, dvs. ett material som har bättre värmeledningsförmåga, 
just vid den kritiska anslutningen. Detta är bra att lägga vid exempelvis ytterdörrar 
eller innanför hörnanslutningen platta på mark och vägg. Denna princip har 
diskuterats med Trivselhus och ett sådant material som skulle kunna användas är 
foam som är en komprimerad skumplast. Även denna lösning påminner om 
intermittent isolering då man kapar köldbryggan genom att lägga in ett annat 
material som stoppar värmeflödet.   

 

4.1.2 Princip för köldbryggor kring fönster      

För köldbryggor kring fönster har Gyprocs konstruktion fått de lägsta och bästa 
värdena, vilket är intressant då Gyproc har den tunnaste väggtjockleken samtidigt 
som Trivselhus har fått högst och sämst värde när det gäller köldbryggor kring 
fönster och är de som har den tjockaste väggen. I princip får en tunn vägg en 
mindre djup köldbrygga men det går åt mer energi för att behålla rätt 
innetemperatur.  
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I en tjock vägg blir förhållandet det motsatta och här tar det längre tid att värma 
upp väggen. Detta bör beaktas vid byggnation av tjockare väggar eftersom det tar 
längre tid för värmen att passera genom väggen och den då upplevs kallare. 
     Samtidigt blir den tunna väggen nerkyld fortare vilket leder till att det går åt 
mer energi att hålla huset varmt. Trä är inte ett tungt material och därför behålls 
inte värmen på samma sätt som i betong till exempel, samtidigt är 
uppvärmningstiden av ett lätt material inte lika lång.  
     Eftersom Trivselhus projekterar ett passivhus har de särskilda krav på vilka 
fönster de kan använda. En liknande princip som för syllarna används här då ett 
mellanliggande isoleringsskikt placeras i fönsterkarmen. 
           

4.2 Vilken betydelse har fönstrens placering i djupled i 

en yttervägg och hur påverkas transmissioner från och 

till byggnaden av detta?   
Genom en solstudie har analyser kring skuggning av fönstren gjorts då de 
placerats i ytterkant och i innerkant av fasaden. De värden som erhölls visar på att 
det är stora skillnader under årstiderna och under ett års tid blir skillnaden ganska 
markant. Under sommarårstiden och främst april månad är solinstrålningen som 
störst, men endast då fönstren är placerade i ytterkant. Den instrålade solenergin 
under ett år utgör nästan en femtedel utav en villas totala årsförbrukning, där ser 
man vilken stor faktor fönsterplacering på fasad faktiskt är.  
     I månaderna april och juli märks en stor skillnad på fönsterskuggning eftersom 
en mindre andel sol kommer in genom fönstren som är placerade i innerkant. 
Under dessa månader är två tredjedelar utav den totala fönsterarean skuggade då 
solen ligger på ifrån sydväst för fönster i ytterkant. Det är i detta väderstreck som 
skillnaderna på solinstrålning är störst. I samma månader fast med fönster i 
innerkant är i princip hela fönsterarean skuggad.  
     Att få in sol i byggnaden under sommarmånaderna är något man vill undvika, 
men om man nu kan ta tillvara på så mycket solenergi som 2100 kWh/år borde 
det ses som en kvalitet, förutsatt att det går att undvika ett onödigt varmt 
inomhusklimat och att energin kan lagras. En möjlighet till att ta vara på/nyttja 
solenergin är användandet av multifunktionsfönster eller solcellsfilm, se kap. 2.6 
och 2.7.   
     Med dagens utveckling av energisnåla hus blir väggarna tjockare och placering 
av fönstren spelar större roll, speciellt i djupled. Det är viktigt att beakta i vilket 
väderstreck man placerar en fasad med mycket fönster för att undvika 
överhettning inomhus. I och med detta spelar solavskärmning en stor roll och 
utformningen är svår då vi i Sverige har en både högt och lågt stående sol. Genom 
att bygga en sollåda runt fönstret, som i referensobjektet One Tonne Life, får man 
en enkel solavskärmning som fungerar väldigt bra. På sommaren när solen står 
högt skuggar lådan från den starka solen men man får ändå en viss solinstrålning 
vintertid. Med Trivselhus tjocka vägg på 595 mm fås en naturlig sollåda om man 
placerar fönstret i innerkant och ingen ytterligare solavskärmning behövs.  
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4.3 Vad finns det för alternativa värmesystem till ett 

låg-/plusenergihus? 

Till sin lågenergivilla har Trivselhus valt att använda sig av en bergvärmepump 
från IVT, golvvärme, solfångare och FTX ventilation. Trivselhus efterfrågar en 
värmepump som har en låg effekt, det vill säga ca 3-4 kW men alla som finns på 
dagens marknad ligger på ca 5-17 kW. Ett annat problem är att få till en bra 
isolering av plattan då man ska använda sig utav golvvärme och måste undvika 
byggfukt. För att kunna bestämma vilka värmesystem som är aktuella för detta låg-
/plusenergihus har analyseringar utifrån litteraturstudier och referensobjekt 
utförts. 
     Ett alternativ på uppvärmningssystem till Trivselhus lågenergivilla är att 
använda sig av ett liknande system som i Villa Åkarp som är solfångare, en 
ackumulatortank, golvvärme och en braskamin. Genom solfångarna får man 
varmt vatten som man kan använda till varmvatten och till radiatorer. Det går 
även att lagra i ackumulatortanken. Braskaminen används för att värma upp villan 
under de kallaste månaderna. Detta system fungerar bra då huset används som ett 
plusenergihus och överskottsenergin sommartid från solfångarna kan man sälja till 
ett elföretag. 
     Ett annat alternativt system är fjärrvärme och eftersom villan ska byggas i 
centrala Växjö har man då värmeverket Sandviken nära till hands53. Det är inte så 
mycket energi som behöver tillföras till byggnaden så då kan det vara lönsamt med 
fjärrvärme. Solfångare kan fortfarande installeras då man har fjärrvärme för att 
skicka tillbaka en del av energin till elföretaget, exempelvis sommartid. En fördel 
med fjärrvärme är att det har en hög leveranstrygghet, låg skötselkostnad och god 
bekvämlighet. Nackdelen är monopolställningen och att priserna kan ändras.

                                                 
53 http://www.vaxjo.se/Bygga--Boende/Energi-och-uppvarmning/ (2012-02-12) 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Mål & Syfte: ”Syftet är att minska energiförluster hos lågenergihus med fokus på 
köldbryggor, värmeflöde och fönsterplacering. Nyttan med studien är även att 
minska energiförbrukning med hänsyn till val av värmesystem.  
     Målet är att ta fram generella principer för köldbryggor vid anslutning platta på 
mark/vägg och kring fönster, som kan minska värmeläckage. Ett annat mål är att 
nå en slutsats kring vilken betydelse fönstrens placering i djupled har och hur det 
påverkar transmissioner in och ut ur byggnaden. Det sista målet är att analysera 
vilka olika värmesystem som kan fungera till ett låg-/plusenergihus”. 

5.1.1 Vad gör konstruktioner bättre eller sämre i avseende på 
köldbryggor vid anslutning platta/vägg och kring fönster? 

Att Trivselhus inomhustemperatur, Tyta min, skulle ligga lägre än Isovers 
konstruktion, är för oss ett litet överraskande resultat då det skiljer 131 mm på 
väggtjocklekarna. Det kan vara träpanelerna som skiljer då Isover har stående 
lockpaneler medan Trivselhus har liggande spontad träpanel på sin fasad. Detta 
kan göra att Isovers konstruktion ger ett bättre värde då programmet inte tar 
hänsyn till det faktum att det är lockpanel. Faktorn ligger inte i tillverkaren då i 
princip alla konstruktioner är uppbyggda på samma sätt, skillnaden ligger endast i 
tjockleken på väggarna och syllkonstruktionen. I värmeflödesschemana är syllen 
det som spelar störst roll och är en avgörande faktor för vilken 
inomhustemperatur man får. 
     Vad vi är fundersamma över är de värden som har erhållits då vi har räknat på 
köldbryggor för hand enligt formlerna i Isolerguiden. Formeln för kantbalk har 
inget rekommenderat värde som de övriga, och de Ψ-värdena som erhålls får ett 
mycket lägre värde än de övriga. Normalt ligger Ψ-värdena på 0,04 exempelvis, 
men för kantbalk får vi värden som ligger på 0,003 vilket är mycket lägre. Vårt 
referensobjekt ”Köldbryggor i kantbalkar” reagerade också på detta och har 
hänvisat till en artikel skriven i Bygg & Teknik. Där förklaras det att formlerna för 
kantbalkar i Isolerguiden inte är korrekta då man har beräknat plattans U-värde 
med hjälp av olika zoner. Därför blir Ψ-värdena så låga, men vi kan fortfarande se 
skillnaderna melland e olika konstruktionerna.  

5.1.2 Vilken betydelse har fönstrens placering i djupled i en yttervägg 
och hur påverkas transmissioner från och till byggnaden av detta?  

En fråga som uppstått tidigt i arbetet under litteraturstudien var om man skulle 
tjäna på att ha två-glas i söder och tre-glas i norr? Fördelen är att det på norrsidan 
stannar kvar mer värme inne i byggnaden då man får lägre värmeförluster genom 
ett tre-glasfönster. På den södra fasaden där man har ett lägre U-värde på fönstren 
tillåts mer värme att tränga igenom fönsterytan och värma byggnaden. Vi strök 
denna fundering efter att ha tittat i formelsamlingen energi och sett skillnaderna 
mellan två-glas och tre-glas. Hade vi räknat på ett tre-glasfönster med vanligt 
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klarglas så hade vi fått ett fönsterkombinationsvärde på 81 %, vilket hade gett 
större summor i solenergiberäkningarna. Detta är ingenting som vi har räknat på 
utan vi har använt oss utav ett fönsterkombinationsvärde på 30 %, men det kan 
dock beaktas.  
     Beräkningar som har gjorts utifrån solstudien är inte helt exakta då vi endast 
tog ett genomsnittligt värde av den transmitterade solinstrålningen av städerna 
Gränna och Helsingborg. Växjö ligger ungefär mittemellan dessa städer och därför 
valde vi att göra på detta sätt, men vi är medvetna om att det inte är helt korrekt. 
     De siffror som utgör skillnaden i solinstrålningsenergi för ett helt år, 2100 
kWh/år, är inte heller helt korrekt uträknat då vi endast har multiplicerat värdet av 
dessa fyra månader med tre. Men vi har gått igenom värdena för de resterande 
månaderna och sett att i längden väger siffrorna upp varandra.  
           

5.1.3 Vad finns det för alternativa värmesystem till ett låg-
/plusenergihus? 

Valet utav den här frågeställningen gjordes tillsammans med kontaktperson på 
Tekniska Högskolan i Jönköping. Att Trivselhus efterfrågar en bergvärmepump 
som inte än finns på dagens marknad gör det relevant att titta på olika alternativ.  
Ett byggprojekt vi ville titta närmre på och göra en jämförelse mot Trivselhus villa 
var Villa Åkarp.  
     Skulle det vara en fördel att använda öppna radiatorer istället för vattenfyllda 
eller slutna radiatorer? En öppen radiator låter varmluften cirkulera samtidigt som 
luften värmer rummet genom värmestrålningen. Slutna radiatorer fungerar på 
samma sätt men luften passerar endast vid ytorna. En konstruktion som betyder 
att en sluten radiator måste vara större än en öppen.  
     Är det möjligt att återgå till takvärme, dvs. värmesystem inbyggda i undertaket 
och går det att utveckla en smidig lösning på detta? Finnas det möjlighet att 
utvinna värme till nedervåningen också antingen genom att leda ner luften på 
samma sätt som infravärmare?  Räcker det i så fall med att lägga endast isolering 
mellan färdigt golv och platta på mark, för att få samma effekt som vid 
golvvärme? Golvvärme i platta på mark kräver mer isolering än vad det skulle göra 
vid ett annat uppvärmningssystem. 
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5.2 Metoddiskussion 

Inom litteraturstudien har det varit både lätt och svårt att hitta böcker som 
omfattar vad vi har sökt. Mycket utav litteraturen har haft ett antal år på nacken 
och inte känts uppdaterad då det har hänt mycket på marknaden sedan dessa 
böcker trycktes, speciellt under de senaste åren. 
     Besöken på Trivselhus har varit väldigt givande då vi har fått diskutera problem 
och lösningar med våra kontaktpersoner. Även mötena med vår handledare på 
JTH har varit lärorika.  
     Programmet UNorm har varit bra att arbeta i, men det tar en hel del tid att 
sätta sig in i ett nytt program och det fanns ingen direkt startguide till programmet. 
Vissa hjälpfiler och exempel fanns som hjälpte oss mycket, men en del av 
programmet är fortfarande outforskat. Referensobjektet examensarbetet 
”Köldbryggor i kantbalkar” var till viss del till hjälp för att få förståelse hur 
programmet faktiskt räknar. Vissa problem uppstod vid beräkningsdelen samt hur 
randvillkoren ska sättas upp. Om man ska ha med luftspalt i beräkningarna eller 
inte är en annan fråga som har dykt upp. Vi rekommenderar dock detta program 
för beräkningar av köldbryggor då det ger en bra förståelse för vad en köldbrygga 
är och hur det fungerar.  
     Att göra solstudien i Revit Architecture har fungerat väldigt bra då det är ett 
enkelt och smidigt program. Bedömningen av procentandelen av fönstret som har 
skuggats har varit ganska svår och det är en tolkningsfråga.                   
     Beräkningar som har utförts för hand har inte heller varit något problem, då vi 
har haft tillgång till formler och bilagor för beräkningssätt. 

 



Slutsatser och rekommendationer 

38 

6 Slutsatser och rekommendationer 
Våra frågeställningar i detta examensarbete har varit: 

• Vad gör konstruktioner bättre eller sämre i avseende på köldbryggor vid 
anslutning platta/vägg och kring fönster? 

• Vilken betydelse har fönstrens placering i djupled i en yttervägg och hur 
påverkas transmissioner från och till byggnaden av detta?   

• Vad finns det för alternativa värmesystem till ett låg-/plusenergihus? 

6.1.1 Vad gör konstruktioner bättre eller sämre i avseende på 
köldbryggor vid anslutning platta/vägg och kring fönster? 

Resultatet av våra handberäkningar visar att Trivselhus konstruktion är väldigt tät 
då den har fått bäst värden för köldbryggor i kantbalk och hörn. Detta kan vi även 
se utifrån de beräkningar som har gjorts i programmet UNorm då Trivselhus visar 
på ett lågt värmeflöde genom plattan och väggen. Däremot när det kommer till 
köldbryggor för fönster får Trivselhus sämst Ψ-värde. Som princip är att i en tjock 
vägg tar det längre tid för värmen att gå igenom och väggen upplevs då som 
kallare. Då man räknar på köldbryggor kring fönster ska detta beaktas eftersom en 
tjock vägg får en sämre köldbrygga. Lägst innetemperatur får Gyprocs 
konstruktion så köldbryggorna påverkar knappt innetemperaturen alls. Det är 
viktigt att ha förståelse för hur värmeflödet fungerar då det idag byggs allt tjockare 
väggar och värmeflödet är större i en tjock vägg.  
     Gyproc är den enda konstruktion som inte har ett dubbelt L-element i sin 
platta. Dubbla L-element är att föredra för att bibehålla en god innetemperatur på 
golvet. Som princip för köldbryggor i anslutning platta på mark/vägg är det viktigt 
att syllarna tätas, separeras från varann och att det isoleras emellan. Syllarna leder 
mycket värme ut ur byggnaden då de placeras tätt och i direkt kontakt med 
betongplattan. Att inte bara ha samma material genom hela väggen, utan att dela 
av med annat material är också viktigt för att bromsa värmeflödet. Detta gäller 
även för plattan och att bryta av med ett material som har högre 
värmeledningsförmåga kan vara bra att lägga framför ytterdörrar och i 
hörnanslutningar.  
     För ett fortsatt arbete med dessa frågor kan undersökas ventilationens inverkan 
i täta hus. Man måste alltid bibehålla en god luftväxling i huset vilket kan vara 
svårt då husen byggs allt tätare.  
     En livscykelanalys är intressant att göra för att jämföra ett nytt tätt lågenergihus 
med en äldre befintlig villa, dels för att se om det är lönsamt att bygga med 
tjockare väggar.  
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6.1.2 Vilken betydelse har fönstrens placering i djupled i en yttervägg 
och hur påverkas transmissioner från och till byggnaden av detta?   

I den solstudie som vi har utfört i Revit Architecture har vi jämfört fönstrens 
placering i ytterkant och innerkant av en söderfasad. Resultatet av detta visar att 
mest solinstrålningsenergi fås om man placerar fönstret i ytterkant av fasad. Här 
kan man få in så mycket som en femtedel av en villas totala energianvändning på 
ett helt år. Detta är dock inget man vill uppnå eftersom det bidrar till en ökad 
innetemperatur och ett obehagligt klimat, främst sommartid. Skulle det dock gå att 
lagra och använda denna solenergi till att värma upp byggnaden under/vid andra 
perioder när det behövs är det dock en kvalitet. Några förslag på system som 
skulle kunna göra detta är multifunktionsfönster och solcellsfilm. En fortsättning 
på detta arbete skulle kunna vara att undersöka och utreda hur bra dessa system 
skulle fungera och utreda ytterligare alternativ som skulle kunna fungera bra även 
vintertid.    
     Att placera fönstret i innerkant är en bra lösning då väggen automatiskt 
fungerar som solavskärmning, eller som en sollåda, likt referensprojektet One 
Tonne Life. Lådan skuggar fönstret då solen står högt, det vill säga främst under 
sommarårstiden och man undviker ett för varmt klimat inomhus.  
     I sydvästlig riktning förloras mest solenergi, på grund av väggtjockleken som 
bidrar till skuggningen av fönstrena. Att vrida huset hade inte spelat någon större 
roll, för då hade solenergin i sydöst förlorats och denna ger mer solenergi än vad 
som fås ifrån sydväst. Anledningen till att vi får mer energi ifrån sydöst än sydväst 
är att fönstren är större mot denna riktning. Utformningen av byggnaden spelar en 
stor roll och det hade varit intressant att göra denna solstudie på alla fasader och 
se skillnaderna mellan resultaten. Eventuellt hade ett samband kunnat hittas 
mellan den instrålande energin och fönstrets placering i djupled på samtliga 
fasader.  
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6.1.3 Vad finns det för alternativa värmesystem till ett låg-
/plusenergihus? 

Att se över alternativa uppvärmningssystem och energikällor som kan användas 
istället för bergvärmepump och som kan fungera för låg-/plusenergihus har gjorts 
genom en litteraturstudie och genom referensobjekt. Ca 90 % av Trivselhus 
kunder väljer att använda sig utav bergvärmepump, dels efter rekommendationer 
från företaget. För en villa som denna är en bergvärmepump med en effekt på 5-
17 kW för hög och Trivselhus letar även efter en med lägre effekt. Genom 
referensobjekt och litteratursökning har vi kommit fram till två olika alternativ 
som skulle kunna användas i sådana här byggnader istället för bergvärmepump. 
Det första är ett värmesystem som bygger på solfångare, ackumulatortank, 
radiatorer och en braskamin. Det andra alternativet är att använda sig utav 
fjärrvärme.  
     I det första alternativet kan golvvärme eller öppna radiatorer användas till 
uppvärmningen. En braskamin bör räcka för att värma upp villan under de kallare 
månaderna.  
    Fjärrvärme är ett bra alternativ då Trivselhus villa ska placeras i Växjö centrum 
och värmeverket Sandviken finns i närheten. Dock är marknaden ganska osäker 
då det kommer till att köpa och sälja energi, så för ett plusenergihus kan detta vara 
riskabelt. 
     Om lågenergivillan ska bli ett plusenergihus en dag så bör man veta hur 
energileverantören ställer sig till den marknaden och om det skulle kunna bli 
möjligt att köpa och sälja energi. 
     Vi anser att Trivselhus har fler alternativ än bergvärmepump som också kan 
fungera lika bra, men detta är ju upp till beställaren av villan själv och det är de 
som bestämmer i slutändan vad som ska installeras.   
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Gyproc Handbok, 3.3.51–106 

FIGUR XII ROCKWOOLS KONSTRUKTIONER PLATTA PÅ MARK OCH 
YTTERVÄGG 24 

Rockwool AB, 15 februari 2012, URL: 
http://guiden.rockwool.se/konstruktioner/vaeggkonstruktioner/laetta-
yttervaeggar?page=1542 och 
http://guiden.rockwool.se/konstruktioner/golvkonstruktioner/platta-paa-
mark?page=1151 

FIGUR XIII TRIVSELHUS PRELIMINÄRA KONSTRUKTIONSDETALJ PLATTA PÅ 
MARK OCH YTTERVÄGG 24 

Ritningar från Trivselhus 
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FIGUR XIV ISOLERGUIDEN BYGG 06 26 

Isolerguiden Bygg 06, sid. 46 

FIGUR XV VÄRMEFLÖDE GENOM ANSLUTNING PLATTA/VÄGG FÖR GYPROCS 
(T V) OCH TRIVSELHUS (T H) KONSTRUKTIONER I PROGRAMMET UNORM 29 

UNorm version 2011:1 
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9 Bilagor 
Bilaga 1 Teckenförklaring UNorm version 2011-1 
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9.1.2 Gyproc vägg, Utetemperatur -2,7 ˚C Januari 
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9.1.4 Gyproc vägg, Utetemperatur 15,9 ˚C Juli 
9.1.5 Gyproc vägg, Utetemperatur 7,2 ˚C Oktober 

Bilaga 3 9.1.6 Isover vägg, Y210_1, G206, Utetemperatur 0˚C  
9.1.7 Isover vägg, Utetemperatur -2,7 ˚C Januari 
9.1.8 Isover vägg, Utetemperatur 4,9 ˚C April 
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Bilaga 4 9.1.11 Rockwool vägg, Utetemperatur 0˚C  
9.1.12 Rockwool vägg, Utetemperatur -2,7 ˚C Januari 
9.1.13 Rockwool vägg, Utetemperatur 4,9 ˚C April 
9.1.14 Rockwool vägg, Utetemperatur 15,9 ˚C Juli 
9.1.15 Rockwool vägg, Utetemperatur 7,2 ˚C Oktober 

Bilaga 5 9.1.16 Trivselhus vägg, Utetemperatur 0˚C  
9.1.17 Trivselhus vägg, Utetemperatur -2,7 ˚C Januari 
9.1.18 Trivselhus vägg, Utetemperatur 4,9 ˚C April 
9.1.19 Trivselhus vägg, Utetemperatur 15,9 ˚C Juli 
9.1.20 Trivselhus vägg, Utetemperatur 7,2 ˚C Oktober 

Bilaga 6 9.1.21 Innerkant, Andel fönsterskuggning, smygdjup 458 mm 

 9.1.22 Renderingsbilder, Revit Architecture, solstudie, fönster i 
innerkant  

Bilaga 7 9.1.23 Ytterkant, Andel fönsterskuggning, smygdjup 22 mm 

 9.1.24 Renderingsbilder, Revit Architecture, solstudie, fönster i 
innerkant 

Bilaga 8 Jämförelse av solenergi innerkant-ytterkant 

Bilaga 9 9.1.25 Köldbryggeberäkningar för hand, Isolerguiden Bygg 06:1, 
Gyproc 

 9.1.26 Köldbryggeberäkningar för hand, Isover 

 9.1.27 Köldbryggeberäkningar för hand, Rockwool 

 9.1.28 Köldbryggeberäkningar för hand, Trivselhus 

Bilaga 10 9.1.29 U-värdesberäkning, Gyproc grund 

 9.1.30 U-värdesberäkning, Isover grund 

 9.1.31 U-värdesberäkning, Rockwool grund 

Bilaga 11 Beräkning: Energibehov, transmission 

Bilaga 12 Preliminära A-ritningar Trivselhus  
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Bilaga 1 
 

Teckenförklaring UNorm version 2011-1 

λ = markens värmekonduktivitet 

 

W = Väggens tjocklek 

 

Rf = värmemotstånd för betong, isolering och ytskikt?! 

 

A = Plattans Area  

 

P = Plattans Omkrets 

 

Ψ1 = Ökat värmeflöde genom väggen 

 

Ψ2 = Ökat värmeflöde genom plattan 

 

Ψ = Psi-värde 

 

T yta min = Lägsta temperaturen på ytan av beräkningsfallets varma sida 

 

Flöde B = Värmeflöde för beräkningsfallet. Med värmeflöde menas här det flöde 
som avges från uppvärmda utrymmen och ut. Det sanna värmeflödet ligger inom 
det angivna intervallet. 

 

Flöde R = Summan av värmflödet för de två referensfallen, väggen 2-
dimensionellt beräknad med värmflöde = 0 åt söder och plattan beräknad med 
hjälp av U-värdet. 
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Bilaga 2 

9.1.1 Gyproc vägg, 3.3.51:106, Utetemperatur 0˚C 

 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 18,473 
W = 0,300  Ψ1 = 0,013  Flöde B = 5,706 +/- 0,081 
Rf = 11,917  Ψ2 = 0,019  Flöde R = 5,061 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,032  Antal Celler = 1600 
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9.1.2 Gyproc vägg, 3.3.51:106, Utetemperatur -2,7˚C i Januari 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 18,266 
W = 0,300  Ψ1 = 0,013  Flöde B = 6,476 +/- 0,092 
Rf = 11,917  Ψ2 = 0,019  Flöde R = 5,745 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,032  Antal Celler = 1600 
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9.1.3 Gyproc vägg, 3.3.51:106, Utetemperatur 4,9˚C i April 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 18,847 
W = 0,300  Ψ1 = 0,013  Flöde B = 4,308 +/- 0,061 
Rf = 11,917  Ψ2 = 0,019  Flöde R = 3,821 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,032  Antal Celler = 1600 
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9.1.4 Gyproc vägg, 3.3.51:106, Utetemperatur 15,9˚C i Juli 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 19,687 
W = 0,300  Ψ1 = 0,013  Flöde B = 1,170 +/- 0,081 
Rf = 11,917  Ψ2 = 0,019  Flöde R = 1,038 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,032  Antal Celler = 1600 
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9.1.5 Gyproc vägg, 3.3.51:106, Utetemperatur 7,2˚C i Oktober 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 19,023 
W = 0,300  Ψ1 = 0,013  Flöde B = 3,652 +/- 0,052 
Rf = 11,917  Ψ2 = 0,019  Flöde R = 3,239 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,032  Antal Celler = 1600 
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Bilaga 3 

9.1.6 Isover vägg, Y210_1, G206, Utetemperatur 0˚C 

 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 18,97 
W = 0,436  Ψ1 = 0,012  Flöde B = 5,206 +/- 0,034 
Rf = 11,83  Ψ2 = 0,010  Flöde R = 4,755 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,023  Antal Celler = 1600 
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9.1.7 Isover vägg, Y210_1, G206, Utetemperatur -2,7˚C i Januari 

 

 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 18,831 
W = 0,436  Ψ1 = 0,012  Flöde B = 5,909 +/- 0,039 
Rf = 11,83  Ψ2 = 0,010  Flöde R = 5,397 +/- 0,001 
A = 145  Ψ = 0,023  Antal Celler = 1600 
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9.1.8 Isover vägg, Y210_1, G206, Utetemperatur 4,9˚C i April 

 

 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 19,223 
W = 0,436  Ψ1 = 0,012  Flöde B = 3,930 +/- 0,026 
Rf = 11,83  Ψ2 = 0,010  Flöde R = 3,590 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,023  Antal Celler = 1600 
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9.1.9 Isover vägg, Y210_1, G206, Utetemperatur 15,9˚C i Juli 

 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 19,789 
W = 0,436  Ψ1 = 0,012  Flöde B = 1,067 +/- 0,007 
Rf = 11,830  Ψ2 = 0,010  Flöde R = 0,975 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,023  Antal Celler = 1600 
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9.1.10 Isover vägg, Y210_1, G206, Utetemperatur 7,2˚C i Oktober 

 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 19,341 
W = 0,436  Ψ1 = 0,012  Flöde B = 3,332 +/- 0,022 
Rf = 11,830  Ψ2 = 0,010  Flöde R = 3,043 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,023  Antal Celler = 1600 
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Bilaga 4 

9.1.11 ROCKWOOL vägg, Utetemperatur 0˚C 

 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 18,771 
W = 0,393  Ψ1 = 0,013  Flöde B = 5,279 +/- 0,045 
Rf = 11,968  Ψ2 = 0,014  Flöde R = 4,741 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,027  Antal Celler = 1600 
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Bilagor 

62 

9.1.12 ROCKWOOL vägg, Utetemperatur -2,7˚C i Januari 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 18,605 
W = 0,393  Ψ1 = 0,013  Flöde B = 5,992 +/- 0,051 
Rf = 11,968  Ψ2 = 0,014  Flöde R = 5,381 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,027  Antal Celler = 1600 
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9.1.13 ROCKWOOL vägg, Utetemperatur 4,9˚C i April 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 19,072 
W = 0,393  Ψ1 = 0,013  Flöde B = 3,896 +/- 0,034 
Rf = 11,968  Ψ2 = 0,014  Flöde R = 3,580 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,027  Antal Celler = 1600 
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9.1.14 ROCKWOOL vägg, Utetemperatur 15,9˚C i Juli 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 19,748 
W = 0,393  Ψ1 = 0,013  Flöde B = 1,082 +/- 0,009 
Rf = 11,968  Ψ2 = 0,014  Flöde R = 0,972 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,027  Antal Celler = 1600 
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9.1.15 ROCKWOOL vägg, Utetemperatur 7,2˚C i Oktober 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 19,213 
W = 0,393  Ψ1 = 0,013  Flöde B = 3,379 +/- 0,029 
Rf = 11,968  Ψ2 = 0,014  Flöde R = 3,034 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,027  Antal Celler = 1600 
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Bilaga 5 

9.1.16 Trivselhus vägg, Utetemperatur 0˚C 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 18,767 
W = 0,577  Ψ1 = 0,015  Flöde B = 4,519 +/- 0,042 
Rf = 13,218  Ψ2 = 0,011  Flöde R = 4,015 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,025  Antal Celler = 1600 
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9.1.17 Trivselhus vägg, Utetemperatur -2,7˚C i Januari 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 18,601 
W = 0,577  Ψ1 = 0,015  Flöde B = 5,129 +/- 0,048 
Rf = 13,218  Ψ2 = 0,011  Flöde R = 4,557 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,025  Antal Celler = 1600 
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9.1.18 Trivselhus vägg, Utetemperatur 4,9˚C i April 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 19,069 
W = 0,577  Ψ1 = 0,015  Flöde B = 3,412 +/- 0,032 
Rf = 13,218  Ψ2 = 0,011  Flöde R = 3,031 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,025  Antal Celler = 1600 
 

 
 



Bilagor 

70 

9.1.19 Trivselhus vägg, Utetemperatur 15,9˚C i Juli 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 18,767 
W = 0,577  Ψ1 = 0,015  Flöde B = 4,519 +/- 0,042 
Rf = 13,218  Ψ2 = 0,011  Flöde R = 4,015 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,025  Antal Celler = 1600 
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9.1.20 Trivselhus vägg, Utetemperatur 7,2˚C i Oktober 

 
 
λ = 1,4  P = 51  T ytamin = 19,211 
W = 0,577  Ψ1 = 0,015  Flöde B = 2,892 +/- 0,027 
Rf = 13,218  Ψ2 = 0,011  Flöde R = 2,570 +/- 0,000 
A = 145  Ψ = 0,025  Antal Celler = 1600 
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Bilaga 6 

9.1.21 Innerkant, smygdjup 458 mm, andel fönsterskuggning 
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9.1.22 Renderingsbilder, Revit Architecture, solstudie – Fönster i 
innerkant 

 
15 Januari, kl. 10.00           15 Januari, kl. 12.30 

 
15 Januari, kl. 17.30            15 April, kl. 10.00 

 
15 April, kl. 12.30            15 April, kl. 17.30 
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15 Juli, kl. 10.00            15 Juli, kl. 12.30 

 

      
15 Juli, kl. 17.30            15 Oktober, kl. 10.00 

 
15 Oktober, kl. 12.30            15 Oktober, kl. 17.30 
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Bilaga 7 

9.1.23 Ytterkant, smygdjup 22mm, andel fönsterskuggning 
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9.1.24 Renderingsbilder, Revit Architecture, solstudie – Fönster i 
ytterkant 

      
15 Januari, kl. 10.00        15 Januari, kl. 12.30 

       

15 Januari, kl. 17.30         15 April, kl. 10.00 

         
15 April, kl. 12.30         15 April, kl. 17.30 
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15 Juli, kl. 10.00           15 Juli, kl. 12.30 

 

            
15 Juli, kl. 17.30           15 Oktober, kl. 10.00 

 

            

15 Oktober, kl. 12.30          15 Oktober, kl. 17.30 
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Bilaga 8 

9.1.25 Jämförelse av solenergi innerkant och ytterkant 
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Bilaga 9 

9.1.26 Köldbryggeberäkningar för hand, enligt Isolerguiden Bygg 06:1, 
Gyproc  
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9.1.27 Köldbryggeberäkningar för hand, Isover 
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9.1.28 Köldbryggeberäkningar för hand, Rockwool 
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Bilagor 

85 

9.1.29 Köldbryggeberäkningar för hand, Trivselhus 
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Bilaga 10 

9.1.30 U-värdesberäkning, Gyproc grund 
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9.1.31 U-värdesberäkning, Isover grund 
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9.1.32 U-värdesberäkning, Rockwool grund 
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Bilaga 11 

9.1.33 Beräkning: Energibehov, Transmission 
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