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Sammanfattning 

I och med höjda energipriser och ökad medvetenhet om naturresursernas ändlighet har 

intresset för energieffektivisering ökat inom alla områden. I ett av riksdagens 

miljökvalitetsmål anges att energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 % 

till år 2020 i förhållande till den användning som var 1995. Som det ser ut idag har 

energianvändningen i bostäder och lokaler snarare ökat än minskat sedan 1995 därför krävs 

stora krafttag om målet ska nås.  

De största värmeförlusterna i en byggnad sker genom transmissionsförluster. En annan 

förlustfaktor i en byggnad är det okontrollerade luftflödet som transporteras in eller ut ur 

klimatskalet genom springor och otätheter i konstruktionen. Detta luftläckage är svårt att 

uppskatta eller beräkna utan att göra en täthetsmätning av byggnaden. Täthetsmätningar är 

tidskrävande vilket gör att det finns ett stort behov av att kunna uppskatta ett värde för att 

använda i energiberäkningar för byggnader. Syftet med detta projekt är att ta fram bättre 

riktlinjer för val av indata och att undersöka hur en byggnads lufttäthet kan uppskattas med 

avseende på energiberäkningar. Detta projekt är uppdelat i tre delar; litteraturstudie, fallstudie 

av en byggnad där luftläckaget mäts och uppmätt energiförbrukning jämförs med beräknad 

samt en känslighetsanalys och en jämförelse mellan beräkningsprogrammen RIUSKA och 

IDA ICE.  

Resultatet från känslighetsanalyserna visar att läckaget har större påverkan på det beräknade 

uppvärmningsbehovet i RIUSKA än i IDA ICE. Det beräknade uppvärmningsbehovet kan 

öka med upp till 30 % i RIUSKA av att ta med luftläckaget. Det är endast vid användning av 

programmet IDA ICE som det finns möjlighet att ta med köldbryggor beräkningarna. 

Köldbryggorna kan öka det beräknade uppvärmningsbehovet med upp till 30 %. Detta är en 

så betydande påverkan att köldbryggor borde tas med i beräkningarna. Luftläckaget för 

byggnader borde enligt de mätdata som studerats ligga mellan 0,2-1,5 l/s, m
2
 omslutande area 

eller 0,2-2,3 oms/h vid 50 Pa tryckdifferens. Att koppla storleken på luftläckaget till olika 

byggnadstyper är mycket svårt om inte till och med omöjligt. Enligt flera ingenjörer som 

tillfrågats beror storleken på luftläckaget i en byggnad snarare av noggrannhet vid byggnation 

än typ av konstruktion. En annan allmän uppfattning är att betongkonstruktioner är lättare att 

få täta än träkonstruktioner.  

Fler lufttäthetsmätningar skulle tillsammans med uppföljningar av gjorda energiberäkningar 

ge en bättre bild av hur bra dagens energiberäkningar är och hur luftläckaget i olika 

byggnader ser ut. 
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Abstract 

With the rising energy prices and the increased awareness about our natural recourses the 

interest in energy efficiency in all areas has increased. One of the Swedish parliament’s 

environmental quality objectives states that energy consumption in residential and 

commercial buildings should be reduced by 20 % until 2020 compared to the consumption in 

1995. Until today the consumption has rather increased than decreased, therefore an extensive 

reform is needed to reach the goal. 

Transmission is the most important factor in heat loss of buildings. Another loss factor is the 

unregulated flow of air through cracks in the building envelope. The air leakage is difficult to 

determine without a measurement of the building air tightness. Since this measurement is time 

consuming it would be a good thing to be able to estimate the leakage for energy calculations 

of buildings. The purpose of this project is to develop guidelines for how to choose input data 

for energy calculations. To find out how to determine or estimate the air leakage for use in 

energy calculations is also a part of the purpose. The project is divided in three parts; a 

literature study, a case study of a building where measured and calculated air leakage is 

compared and where an air tightness measurement is conducted and sensitivity analysis and 

comparison of two computer calculation programs, RIUSKA and IDA ICE.  

The results of the sensitivity analysis show that the air leakage plays a larger role in 

calculations in RIUSKA than in IDA ICE. The calculated heat consumption can increase by 

up to 30 % in RIUSKA when including air leakage. Thermal bridges can only be taken into 

account in calculations in IDA ICE and the sensitivity analysis show that thermal bridges has 

a significant impact on the calculated heat demand, up to 30 %. The air leakage in buildings 

should, if looking at the studied leakage data, normally be between 0,2 and 2,3 1/h or 0,2-1,5 

l/s, m
2
 Aenv at 50 Pa pressure difference. To link the size of air leakage with type of 

construction is very hard, it might even be impossible. Some people think that the air leakage 

is more linked with how the building is built than what type of construction it is. But it seems 

to be a common view that concrete buildings have higher air tightness than wood 

constructions.  

More measurements and follow-ups of energy calculations would give a clearer picture of 

how realistic the present energy calculations are and how large the air leakage of different 

buildings is.  
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Förord 

Detta examensarbete avslutar min civilingenjörsexamen i energiteknik vid institutionen för 

tillämpad fysik och elektronik vid Umeå universitet. Projektet omfattar 30 hp och har utförts 

på uppdrag av Sweco Systems i Sundsvall. 

Ett stort tack till alla på Sweco Systems i Sundsvall för det trevliga bemötandet och för att ni 

tagit er tid att svara på mina frågor. Tack till Birger för givande diskussioner under arbetets 

gång och för möjligheten att få göra mitt examensarbete på Sweco. Tack till Ragnar, Tommy 

och Magnus för all hjälp med provtryckning och beräkningar. Jag vill också tacka min 

handledare på universitetet, Ronny Östin, för att han hjälpte till med nya vinklar när de egna 

idéerna sinade. 
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Begrepp och förkortningar 
 

Atemp Arean av samtliga våningsplan, vindsplan 

och källarplan för temperaturreglerade 

utrymmen, avsedda att värmas till mer än 

10°C, som begränsas av klimatskärmens 

insida. Area som upptas av innerväggar, 

öppningar för trappa, schakt och dylikt, 

inräknas. Area för garage, inom byggnaden i 

bostadshus eller annan lokalbyggnad än 

garage inräknas inte. Definition enligt BBR 

[1]. 

 

Aomsl Sammanlagd area för omslutande 

byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft. 

Med omslutande byggnadsdelar avses sådana 

byggnadsdelar som begränsar uppvärmda 

delar av bostäder eller lokaler mot det fria, 

mot mark eller mot delvis uppvärmda 

utrymmen. Definition enligt BBR [1]. 

 

Balanstemperatur Den utomhustemperatur under vilken 

byggnaden måste tillföras värme för att 

kunna hålla önskad inomhustemperatur. 

 

BBR Boverkets byggregler, regler som gäller vid 

nybyggnation och ombyggnation av bostäder 

och lokaler. 

 

CAV Constant Air Volume, Ventilationssystem 

med konstant luftflöde.  

 

Hushållsel Den el som förbrukas av hushållet, till 

exempel från belysning, matlagning, TV och 

dator. 

 

Fastighetsel Den el som förbrukas av fastigheten, till 

exempel hissar, fläktar och pumpar till 

ventilation. 

 

Frånluft Den använda luften som transporteras ut ur 

byggnaden. 

 

Kallras Kallt nedåtriktat luftflöde som följd av till 

exempel en kall yta. 

 

Klimatskal/-skärm Det som avgränsar byggnadens uppvärmda 

ytor mot kallare ytor, t.ex. ytterväggar, tak 

och golv. 
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Köldbryggor En del i klimatskalet där värmeflödet genom 

byggnaden är större än i övriga delar av 

skalet. 

 

LCC Life Cycle Cost analysis, 

livscykelkostnadsanalys. 

 

Lufttäthet/Luftläckage Okontrollerat luftflöde genom otätheter i 

klimatskalet. 

 

Normalårskorrigering Korrigering av byggnadens uppmätta 

klimatberoende energianvändning utifrån 

skillnaden mellan klimatet under den period 

då byggnadens energianvändning verifieras. 

 

Provtryckning Mätning av luftläckaget genom trycksättning 

av byggnaden. 

 

SFP Specifik fläkteffekt, summan av eleffekten 

för samtliga fläktar som ingår i 

ventilationssystemet dividerat med det största 

tilluftsflödet eller frånluftsflödet.  

 

Tilluft Den luft som tillförs en byggnad. 

 

VAV Variable Air Volume, Ventilationssystem 

med variabelt luftflöde. 

 

Verksamhetsel Den el som förbrukas av verksamheten i en 

lokal, till exempel datorer i ett kontor eller 

köket i en restaurang. 

 

VVS Värme, ventilation och sanitet. 
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Nomenklatur 
Qtrans = transmissionsförluster     [Wh] 

Qvent = värmeförluster från ventilation     [Wh] 

Qläck = värmeförluster från luftläckning     [Wh] 

Qkyla = energibehov för kyla    [Wh] 

Qtvv = energibehov för värmning av tappvarmvatten    [Wh] 

Qdr,el = distributions- och reglerförluster, samt fastighets- och hushållsel  [Wh] 

Qåterv = värmeåtervinning från till exempel spillvärme och solfångare  [Wh] 

Qtillskott = värmetillskott från internlaster    [Wh] 

Qsol = värmetillskott från solen som byggnaden kan tillgodogöra sig  [Wh] 

Qperson =  värmetillskott från personer     [Wh] 

Qhel = hushållsel      [Wh] 

Qack = ackumulerad solinstrålning från aktuellt väderstreck   [Wh] 

Qköldbryggor = värmeförluster genom köldbryggor    [Wh] 

U = värmegenomgångskoefficient    [W/m
2,

K] 

Um = genomsnittlig värmegenomgångskoefficient   [W/m
2,

K] 

Tinne = inomhustemperatur     [K]/[°C] 

Tute = utomhustemperatur     [K]/[°C] 

Ttvv = tappvarmvattentemperatur    [K]/[°C] 

Tkv = kallvattentemperatur     [K]/[°C] 

t = tid       [s] 

qvent = ventilationsflöde     [m
3
/s] 

qläck = luftläckageflöde     [m
3
/s] 

ρluft = luftens densitet     [kg/m
3
] 

cp,luft = luftens värmekapacitet    [J/kg, K] 

cp,vatten = vattnets värmekapacitet    [J/kg, K] 

mtvv = vattenmassa som ska värmas    [kg] 

Aglas = glasarean för aktuellt väderstreck   [m
2
] 

Aomsl = omslutande area, väggar, tak och golv   [m
2
] 

Atemp = golvarea på alla våningar för utrymmen uppvärmda mer än 10°C [m
2
] 

g = soltransmission (beror på fönsternas prestanda)   [0-1] 

phel = kvot av hushållselen som tillgodogörs i byggnaden som värmetillskott [0-1] 

ptvv = kvot av energi till varmvatten som tillgodogörs i byggn. som värmetillsk. [0-1] 

asol = ytans absorptans, ca 0,9 för mörka ytor och ca 0,5 för ljusa ytor 

I0 = solarkonstanten, ca 1 090 W/m
2
(i solstrålningens riktning)  [W/m

2
] 

φ = vinkeln mellan ytans normal och strålningsriktningen  [°] 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Sweco Systems AB i Sundsvall. Avsnittet nedan 

innehåller en bakgrund till projektet om varför detta ämne är intressant samt en beskrivning 

av syfte, delmål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I och med höjda energipriser och ökad medvetenhet om naturresursernas ändlighet har 

intresset för energismarta och energieffektiva lösningar ökat inom alla områden. I riksdagens 

miljökvalitetsmål nr 15, God bebyggd miljö [2], anges att energianvändningen i bostäder och 

lokaler bör minska med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 i förhållande till den 

användning som var 1995. 2010 använde bostäder och service nästan en tredjedel av Sveriges 

totala energianvändning (166 av 616 TWh) vilket motsvarar ca 15 % av koldioxidutsläppen. 

Detta kan jämföras med 1995 års siffror [3]; 157 av 599 TWh och ca 15 % av 

koldioxidutsläppen. Sektorns energianvändning och den totala energianvändningen i Sverige 

har snarare ökat än minskat sedan 1995, vilket gör att omfattande förändringar krävs om en 

sänkning på 20 % ska kunna nås till 2020.  

Sett ur en byggnads livscykelperspektiv står byggnationen för 15 % av energiförbrukningen, 

rivandet för 1 % och driften för resterande 84 % [4]. Eftersom det finns mest energi att spara 

under drifttiden borde det vara enklast och effektivast att lägga resurser på den delen av en 

byggnads livscykel. Byggnadens energibehov under drifttiden kan i princip delas upp i 

följande faktorer; uppvärmning, ventilation, varmvattenförbrukning, klimatkyla och 

hushållsel. De största förbrukarna ses i cirkeldiagrammet i figur 1. 

 

Figur 1. Energianvändningen i ett bostadshus uppdelat i de tre största förbrukningsområdena enligt IVA. [4] 

Enligt ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) [4], står uppvärmning och ventilation för den 

största delen av energiförbrukningen i en byggnad, se figur 1. Behovet varierar dock beroende 

Uppvärmning & 
ventilation  

ca 60% 

Varmvatten  
ca 20% 

Hushållsel  
ca 20% 
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på konstruktion, läge, klimat, värmekälla och brukarbeteenden. I figur 2 ges ett exempel på 

variationerna i en byggnads energianvändning under ett år. 

 

Figur 2. Energianvändningens årsvariationer i bostadsbyggnad enligt IVA. [4] 

De största värmeförlusterna i en byggnad sker genom transmissionsförluster, dvs. 

värmetransporten genom byggnadens golv, ytterväggar, tak (klimatskalet) och genom olika 

köldbryggor. En annan förlustfaktor i en byggnad är den luft som kan transporteras in eller ut 

ur klimatskalet genom otätheter i konstruktionen. Detta benämns som det okontrollerade 

luftläckaget i byggnaden. 

För att få en bra komfort i en byggnad krävs att luften som finns i byggnaden byts ut med ett 

visst intervall. Luftomsättning sker i första hand via ventilationssystemet men också genom 

det, tidigare nämnda, okontrollerade luftläckaget. I och med dagens intresse för passivhus, 

skärpta krav på energianvändning i byggnader och uppmärksammandet av fuktskador i 

samband med läckage har byggnaders lufttäthet och köldbryggor blivit ämnen som diskuteras 

allt mer. 

1.1.1 Sweco Systems intresse för energiberäkningar 

Sweco Systems är ett av Sveriges största teknikkonsultföretag, deras verksamhet omfattar 

uppdrag inom områdena VVS, el, styr- och övervakning, kontroll och besiktning samt brand 

och riskteknik. En stor del av Sweco:s uppdrag utgörs av att göra energikartläggningar, 

energioptimeringar och upprätta åtgärdsförslag för att minska kundernas energianvändning. 

För att bedöma åtgärdernas lönsamhet utförs jämförande energiberäkningar som sedan 

analyseras vidare i livscykelkostnadsberäkningar. Resultatet av åtgärdsförslagen är därför helt 

beroende av tillförlitligheten i energiberäkningarna. 

Energiberäkningarna baseras på ett stort antal indata, vilka anger förutsättningar som är 

beroende av alltifrån egenskaper hos byggmaterial, klimatdata till brukarbeteende. Dessa 
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indata har olika inverkan på resultatet och de fastställs med olika stor osäkerhet. De indata 

som anses ha störst osäkerhet är byggnadens luftläckage och köldbryggor som beskrivits 

ovan. En annan aspekt, utöver osäkerhet i indata, till att beräknat energibehov kan skilja sig 

från den verkliga energianvändningen är att brukarnas beteende är annorlunda än vad som 

antagits via använda schablonvärden.  

1.1.2 Regler och krav angående energianvändning i byggnader 

I Boverkets Byggregler (BBR) finns: 

 Lagar som beslutas av riksdagen 

 Förordningar som beslutas av regeringen 

 Föreskrifter och allmänna råd som beslutas av myndigheter 

Något förenklat kan sägas att BBR innehåller regler, för nybyggnation och renovering av 

byggnader. Bland annat finns i kapitel nio [1] krav för vilken energianvändning en byggnad 

får ha. Dessa krav varierar med byggnadens geografiska läge, storlek, uppvärmningsform och 

användningsområde. I tabell 1 ges ett exempel på kravet för lokaler som har ett annat 

uppvärmningssätt än el. 

Tabell 1. Krav för lokaler med annat uppvärmningssätt än elvärme. Espec är byggnadens specifika energianvändning, 

tillägget gäller då uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2 i temperaturreglerade 

utrymmen. Där qmedel är det specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsong och får högst tillgodoräknas upp till 

1,00 l/s per m2. Um är genomsnittlig värmegenomgångskoefficient. [1] 

Klimatzon I II III 

Espec [kWh per m
2
 Atemp] 120 100 80 

+ tillägg 110(qmedel-0,35) 90(qmedel-0,35) 70(qmedel-0,35) 

Um [W/m
2
K] 0,6 0,6 0,6 

 

1:a januari 2012 kom boverket ut med en ny upplaga av Boverkets Byggregler, BBR 19 [1]. I 

BBR 19 är kraven på byggnadens specifika energianvändning högre än i förra versionen. I 

denna version har det inte tillkommit några krav på lufttäthet eller köldbryggor. Det krav på 

lufttäthet som finns i BBR sedan tidigare är att klimatskärmen ska vara så tät att kravet på 

energianvändningen går att uppfylla. Utöver det finns en rekommendation som säger att 

klimatskärmen bör vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid +50 Pa tryckskillnad inte 

överstiger 0,6 l/s, m
2
 omslutande area. För köldbryggor gäller att vid beräkning av 

klimatskärmens U-medelvärde ska köldbryggor inkluderas. Detta krav infördes i BBR 16, 

vilken började gälla år 2008. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att ta fram bättre riktlinjer för val av indata vid 

energiberäkningar. Rekommendationer för hur en byggnads lufttäthet skall bestämmas, 

alternativt approximeras när energiberäkningar utförs skulle tas fram. Följande delmål ställdes 

upp för projektet: 

 Sammanställa fakta från litteraturstudien angående bestämning av läckage och andra 

indata för energiberäkningar av byggnader. 
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 Göra en känslighetsanalys av de samband som används i beräkningarna, i 

energiberäkningsprogrammen RIUSKA och IDA ICE (IDA), för att se vilka indata 

som har stor påverkan på resultatet. Sammanställa kort information om hur de två 

beräkningsprogrammen, RIUSKA och IDA, hanterar läckage och köldbryggor. 

 Utföra provtryckningar på, ett antal byggnader och sammanställa en lathund för hur 

provtryckningsproceduren går till. 

 Sammanställa erfarenhetsvärden från provtryckningarna och utforma riktlinjer som 

ska kunna användas för att approximera läckaget i byggnader vid energiberäkningar 

utan att genomföra provtryckningar. Rekommendationer och riktvärden för 

approximation av läckaget skall om det är möjligt tas fram för olika byggnadstyper, 

lägen, byggår eller andra intressanta parametrar. Detta genom att sammanställa 

resultat från provtryckningar vid andra studier samt genom att genomföra egna, 

kompletterande provtryckningar. 

 Skriva en rekommendation med riktlinjer angående val av indata för 

energiberäkningar. 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom examensarbetet genomförs på Sweco Systems i Sundsvall kommer analys och 

rekommendationer att uteslutande inriktas mot de på denna arbetsplats förekommande 

beräkningsprogrammen RIUSKA och IDA ICE. 
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2 Metod 

Detta projekt är uppdelat i tre delar, den första är en litteraturstudie, den andra är en fallstudie 

av ett hus i Sundsvall där luftläckaget mätts och jämförts med beräkningar som gjorts. Den 

avslutande delen är en jämförande analys av beräkningsprogrammen RIUSKA och IDA. 

För att sätta sig in i vilka indata som är svåra att bestämma och hur de påverkar 

energiberäkningarna, samt för att förstå hur olika faktorer påverkar en byggnad och dess 

energianvändning krävs en insikt i de samband som ingår i en byggnads energi- och 

värmebalans. Därför har en omfattande litteraturstudie av forskningsrapporter, artiklar och 

litteratur i ämnet gjorts. De teoretiska samband som används för energiberäkningar, 

osäkerheter och olika indata finns sammanfattad i rapportens teoridel.  

Genom att använda de två beräkningsprogrammen som används på Sweco Systems i 

Sundsvall erhölls en inblick i de indata som krävs. De indata som används i 

beräkningsprogrammen listas för att ge en överblick över vilka som vanligtvis är kända, och 

vilka som uppskattas eller beräknas av användaren.  

En täthetsmätning (även kallad provtryckning) har genomförts för att få bättre förståelse för 

läckage i byggnader. Mätningen utfördes på en byggnad som Sweco projekterat och som det 

finns både beräknade och uppmätta resultat över. Byggnaden har beteckningen Åkroken hus 

R och för en mer noggrann beskrivning av se kapitel 5.1 Åkroken hus R. Vid mätningen 

användes en Blower Door (BD) och tryckningen utfördes enligt standarden EN 13829 [5]. 

Vid samma tillfälle utförs en mätning av luftläckaget med byggnadens eget ventilationssystem 

för att undersöka hur den mätmetoden fungerade och om resultaten från de två metoderna 

överensstämmer med varandra. 

För att studera hur olika ingående parametrar påverkar de energiberäkningar som görs i 

energiberäkningsprogrammen RIUSKA och IDA har två känslighetsanalyser ställts upp. I den 

ena analysen varierades parametrar för det verkliga huset Åkroken hus R, i den andra 

analysen gjordes energiberäkningar för en mycket enkel modell, hädanefter kallad testhuset. 

Denna byggnad består av endast ett rum. Att göra energiberäkningar för testhuset går 

snabbare och det är enklare och mer tidseffektivt att studera känslighet för indata i detta. 

För att undersöka hur väl det beräknade energibehovet stämmer överens med verkligheten 

jämförs gamla och nya beräkningar med den faktiska energianvändningen som Åkroken hus 

R haft sedan den togs i bruk. 

I början av projektet tillhandahölls en lista på indata som Sweco ansåg förtjänade att studeras 

noggrannare vid energiberäkningar: 

 Luftläckage till följd av otätheter, uppskattning av läckageflödets storlek har ingen 

praktisk återkoppling till hur byggnaden i själva verket byggs. 

 Köldbryggor underskattas eller tas ej med i beräkningar. 

 Osäkert hur noggrant fönster hanteras när det gäller area, U-värde, g-faktor, sol-

avskärmning, skuggning, etc. samt hur stor betydelse det har. 
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 Värmeåtervinning tycks approximeras till allt för optimistiska nivåer. 

Elanvändning för pumpar, fläktar och kylmaskiner är ofta optimistiskt beräknade av 

beräkningsprogrammen. 

 Storlek på personvärmetillskott/närvarotider och värmetillskott från maskiner 

(speciellt i lokaler) baseras på allt för osäkra uppgifter. 

 Fönstervädringens effekter är svåra att uppskatta. 

 Innetemperaturen stämmer vanligtvis inte med antaganden i beräkningarna, den 

underskattas ofta med någon grad. 

 Uttorkning av byggfukt eller annat fukttillskott i byggnaden glöms ofta bort och det 

finns ingen standard för hur detta tas ska tas hänsyn till. 

Samtliga av dessa punkter kommer att diskuteras kort i slutet av denna rapport. Problemen i 

de två första punkterna ovan är de som detta arbete i huvudsak ämnar studera. 
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3 Teori 

Nedan beskrivs teorin och sambanden för en byggnads energibalans och de parametrar som 

ingår i den. Kapitlet innehåller också en kort beskrivning av de beräkningsprogram som 

använts. 

3.1 Energiberäkningar  
När en byggnads energibalans eller energibehov ska beräknas måste en systemgräns 

fastställas. I figur 3 ses en ofta använd systemgräns från Energihushållning enligt Boverkets 

byggregler [6] som inte inkluderar hushållsel eller verksamhetsel. 

 

Figur 3. Systemgräns för energiberäkning av en byggnad från Boverket [6]. 

Energibehovet i en byggnad beräknas enligt [7] med ekvation 1. Variablerna med positivt 

tecken står för energiförluster i byggnaden och de med negativt tecken är energi som tillförs 

byggnaden. 

                                                               [Ekv. 1] 

där 

Etrans = transmissionsförluster     [kWh] 

Event = värmeförluster från ventilation     [kWh] 

Eläck = värmeförluster från luftläckning     [kWh] 

Ekyla = energibehov för kyla    [kWh] 

Etvv = energibehov för värmning av tappvarmvatten    [kWh] 

Edr,el = distributions- och reglerförluster, samt fastighets- och hushållsel  [kWh] 
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Eåterv = värmeåtervinning från till exempel spillvärme och solfångare  [kWh] 

Etillskott = värmetillskott från internlaster    [kWh] 

Esol = värmetillskott från solen som byggnaden kan tillgodogöra sig  [kWh] 

Transmissionsförluster, Etrans, är värmeflödet genom klimatskalet som drivs av differensen av 

inom och utomhustemperaturer, se ekvation 2. Ju lägre temperatur det är utomhus desto större 

blir förlusterna, eftersom temperaturen inomhus hålls jämförelsevis konstant. 

Transmissionsförlusterna beror också av hur väl isolerad en byggnad är, dvs. byggnadens 

genomsnittliga U-värde. En stor del av transmissionsförlusterna i en byggnad utgörs av 

köldbryggor som kan uppstå till exempel i skarvar mellan olika byggnadsdelar.  

                ∫ (          )
 

   
     [Ekv. 2] 

där 

Um = genomsnittlig värmegenomgångskoefficient   [W/m
2,

K] 

Aomsl = omslutande area, väggar, tak och golv   [m
2
] 

Tinne= inomhustemperatur     [K]/[°C] 

Tute= utomhustemperatur     [K]/[°C] 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten beräknas som summan av alla ytors U∙A-

värde och alla linjära- och alla punktformiga köldbryggor, enligt ekvation 3. Underlag som 

krävs för beräkning av U-värdet för olika byggnadsdelar kan ofta fås av materialleverantörer 

eller konstruktörer. Svårigheten i transmissionsberäkningarna är köldbryggorna. Vissa 

konstruktörer räknar med hjälp av beräkningsprogram ut köldbryggornas påverkan, andra gör 

generella procentuella påslag men ofta utesluts köldbryggor. 

   
[∑ (     )

 
    ∑ (  

 
      ) ∑ (  )

 
   ]

   
   [Ekv. 3] 

där 

Ui = värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i   [W/m
2,

K] 

Ai= area för byggnads del i    [m
2
] 

Ψk=värmegenomgångstal för linjär köldbrygga k   [W/mK] 

lk=längden på linjär köldbrygga k    [m] 

χj=värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga j  [W/K] 

 

De linjära och punktformiga köldbryggorna går att bestämma men vid energiberäkningar av 

större byggnader blir detta en tidskrävande uppgift. De punktformiga köldbryggorna anses 

ofta [6] vara så små i förhållande till totala transmissionsförlusterna att de kan försummas. 

Med ventilationsförluster, Event, menas den värme som går förlorad när den använda varma 

inomhusluften försvinner ut och ersätts med fräsch kall utomhusluft, se ekvation 4. 

Luftutbytet i en byggnad kan ske på olika sätt beroende på vilken typ av ventilationssystem 

byggnaden har. Några vanliga typer av ventilationssystem är självdragssystem (S-ventilation), 

frånluftssystem (F-ventilation) och från- och tilluftsventilation med värmeväxling (FTX-
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ventilation). För att minska ventilationsförlusterna genom att återvinna värmen i frånluften 

krävs det att det finns ett mekaniskt ventilationssystem, dvs. F- eller FTX-ventilation. I 

ekvation 4 beskrivs ventilationsförlusten som summan av förlusterna genom ett mekaniskt 

ventilationssystem med värmeåtervinning och läckaget genom byggnadens klimatskärm. 

      (      (    )       )                ∫ (          )
 

   
   [Ekv. 4] 

där 

qvent = ventilationsflöde     [m
3
/s] 

ρluft = luftens densitet     [kg/m
3
] 

cp,luft = luftens värmekapacitet    [J/kg, K] 

qläck = luftläckageflöde     [m
3
/s] 

ηt=temperaturverkningsgrad för värmeväxling 

Luftläckage, qläck, är okontrollerad ventilation genom springor och otätheter i byggnadens 

klimatskal. Luftläckaget är i princip omöjligt att beräkna men kan mätas genom en 

provtryckning av en byggnad. Det finns krav på att energiberäkningar ska göras i och med att 

en byggnad upprättas, därför måste läckaget uppskattas för dessa beräkningar eftersom det 

inte går att mäta tätheten i en ofärdig byggnad. I ekvation 5 ses sambandet för 

temperaturverkningsgraden som används i ekvation 4. 

   
           

          
   [Ekv. 5] 

där 

Tåterv=temperatur efter återvinning    [K]/[°C] 

Tfrån=frånluftstemperatur     [K]/[°C] 

Brukarberoende energibehov som hushållsel (eller verksamhetsel), tappvarmvatten och 

personnärvaro är svåra att förutse därför används ofta schablonvärden eller så uppskattas 

behoven i samråd med de som ska nyttja byggnaden. 

Hur mycket energi som går åt till att värma tappvarmvattnet beror på hur mycket varmvatten 

som brukarna använder. Riktvärden för detta finns framtagna av Boverket [8] och SVEBY 

[9]. Energibehovet för tappvarmvattenuppvärmningen beräknas enligt ekvation 6. 

                    ∫ (        )
 

   
    [Ekv. 6] 

där 

cp,vatten = vattnets värmekapacitet    [J/kg, K] 

mtvv = vattenmassa som ska värmas    [kg] 

Ttvv = tappvarmvattentemperatur    [K]/[°C] 

Tkv = kallvattentemperatur     [K]/[°C] 

Det sammanlagda värmetillskottet från hushållsapparater, personer och varmvatten beräknas 

enligt ekvation 7. 
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                                       [Ekv. 7] 

där 

phel = kvot av hushållselen som tillgodogörs i byggnaden som värmetillskott [10] [0-1]  

Ehel = hushållsel      [Wh] 

ptvv = kvot av energi till tvv som tillgodogörs byggnaden som värmetillskott [10] [0-1] 

Eperson = värmetillskott från personer     [Wh] 

Tillskottsenergin från solstrålningen kan beräknas med hjälp av Karlssons fönsterformel [11] 

enligt ekvation 8. 

                             ( ̅   (  )     (  )) [Ekv. 8] 

där 

Esol- Etransport=nettoenergitillförsel från solinstrålning   [Wh] 

Aglas = glasarean för aktuellt väderstreck   [m
2
] 

 ̅= medelvärdet för den totala solenergitransporten under uppvärmningssäsong [0-1] 

S(tb)= den ackumulerade solstrålningen på fönstret summerad upp till tb [Wh/m
2
, år] 

tb=balanstemperatur     [°C] 

U=värmegenomgångskoefficienten för fönstret   [W/m
2
, K] 

G(tb)=gradtimmar summerade upp till tb    [°Ch/år] 

3.2 Osäkerhet i energiberäkningar 
En byggnads energibehov beräknas alltid med en viss osäkerhet, det beror i huvudsak på tre 

saker: 

 Osäkerhet i indata. All data som matas in i ett beräkningsprogram har en viss 

osäkerhet. Många värden är kvalificerade gissningar medan vissa kan bestämmas med 

relativt stor noggrannhet. Andra indata, till exempel de som är brukarberoende, är 

omöjliga att bestämma med god noggrannhet. 

 Slarv eller okunskap i hantering. Hantering och inmatning av indata kan bli fel, till 

exempel om fel värde anges eller om en korrigering eller revidering av ett värde glöms 

bort. Okunskap kan leda till dåliga skattningar av icke-uppmätt data. 

 Förenklingar i beräkningsprogrammen. Alla beräkningsprogram bygger på 

förenklade modeller av verkligheten. Programmets begränsningar kan göra att till 

exempel byggnadens ventilationssystem inte kan beskrivas fullt ut utan måste 

förenklas. Den klimatdatafil som används kan skilja sig från det verkliga så kallade 

normalåret eftersom det inte finns någon standard för hur en klimatdatafil för ett 

normalår ska skapas [12]. 

Dessa osäkerhetsfaktorer gör att användarens kunskap, erfarenhet och noggrannhet har stor 

betydelse för resultatet i en energiberäkning. Brukarberoende parametrar är alltid svåra att 

beräkna eller uppskatta. För att få en så korrekt bild som möjligt av hur brukarvanorna ser ut 

kan de tas fram genom diskussion med brukarna eller genom att använda schablonvärden. 
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Schablonvärden kan hämtas från till exempel Indata för energiberäkningar i kontor och 

småhus [8] som är en samanställning av brukarrelaterade indata framtagna av Boverket. 

Köldbryggor och läckage är två indata som inte har med brukarna att göra men som ofta inte 

är kända och där det är upp till användaren av beräkningsprogrammet hur noggrant dessa 

bestäms. 

För att kontrollera hur tillförlitligt ett beräkningsprogram är kan programmet valideras. Det 

finns ett antal erkända valideringsmetoder som kan användas, till exempel IEA Bestest, 

Ashrae Bestest eller standarden EN 15265. Dessa valideringsmetoder bygger på komparativ 

validering. Komparativ validering innebär att det aktuella programmet jämförs med ett eller 

flera etablerade och tidigare validerade beräkningsprogram. Ofta testas hela programmets 

noggrannhet [13] genom att en fiktiv byggnads värme- och kylbehov jämförs från olika 

beräkningar och resultaten från de etablerade programmen används som referensvärden.  

I BBR anges inget krav på säkerhetsmarginalens storlek eftersom osäkerheten bland annat 

beror på vilken beräkningsmetod som har använts [6]. Det är således upp till den som 

genomför beräkningen av energibehovet att uppskatta säkerhetsmarginalen så att det faktiska 

energibehovet med hög sannolikhet ligger i det givna intervallet.  

3.3 Beräkningsprogram 

3.3.1 RIUSKA 

RIUSKA är ett beräkningsprogram som används för att beräkna byggnaders energibehov och 

för att dimensionera effektbehovet. Det finns också möjlighet att göra komfortberäkningar i 

RIUSKA, men resultaten från dessa anses inte pålitliga på Sweco och tillämpas därför inte i 

någon större utsträckning. Programmet har utvecklats av det finska konsultföretaget Granlund 

i samarbete med Lawrence Berkely National Laboratory.  

RIUSKA använder sig av en beräkningsmotor som kallas DOE2.1E som även används i andra 

energiberäkningsprogram. Att beräkningsmotornDOE2.1E är validerad betyder inte 

automatiskt att RIUSKA som program är validerat [13]. Någon information om att RIUSKA 

är validerat har inte hittats.  

För att beräkna energibehovet med RIUSKA importeras en 3D-modell av byggnaden. 

Användaren anger hur byggnaden brukas med hjälp av olika typer av internlaster och 

scheman, hur ventilationssystemet ser ut och vilka material som ingår i olika byggnadsdelar. I 

bilaga 1 finns en lista över de indata som anges av användaren. 

3.3.2 IDA ICE 

IDA Indoor Climate and Energy (ICE) är ett beräkningsprogram som används av många stora 

företag för att studera inomhusklimatet och energibehovet för enskilda zoner eller hela 

byggnader. Första versionen släpptes 1998 och skapades av ett företag som då hette Brisdata, 

numera Equa Simulation AB [14].  

Energiberäkningarna kan delas upp för flertalet zoner som kan skilja sig från varandra i olika 

avseenden som ventilation, användning, uppvärmning m.m. Värme- och massflöden kan 
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strömma mellan byggnadens zoner vilket gör att IDA kallas för ett multi-zonsprogram. 

Ventilationen i byggnaden beror av temperatur, luftfuktighet eller koldioxidhalt. IDA tar 

också hänsyn till köldbryggor, infiltration, solstrålning och skuggning. Indata till IDA anges i 

bilaga 1. 

IDA ICE är validerat enligt ASHRAE 140 (2004), CEN Standard EN 15265 (2007), CEN 

Standard EN 13791, International Energy Agency SHC Task 3.4 och Technical Memorandum 

33 (TM 33) [13]. 

3.4 Indata till energiberäkningar 

3.4.1 Luftläckage 

Luftläckage kan definieras som det okontrollerade luftflödet genom byggnadens klimatskal 

[15], alla byggnader har luftläckage av någon form. Läckage kan både innebära infiltration, 

dvs. luft kommer in genom klimatskärmen och exfiltration då luft transporteras ut ur 

byggnaden. Exfiltration är oftast det som vill undvikas för att slippa fuktskador som kan 

uppstå när den varma fuktiga luften inifrån kyls ned inne i väggen och det bildas kondens. 

Energiförluster uppstår när kall luft som läcker in genom klimatskärmen och behöver värmas 

upp eller när varm luft lämnar byggnaden och måste ersättas. Luftläckage uppkommer därför 

att det finns sprickor och springor i klimatskärmen och för att det finns en drivkraft. Det som 

driver läckage är tryckdifferensen mellan ute och inne, tryckdifferensen beror av tre olika 

faktorer; vindförhållanden, termik och ventilationssystemet.  

Från början diskuterades lufttäthet i samband med hygien och komfort, redan 1963 

publicerade Nordiska kommittén för byggnadsbestämmelser, NKB, ett förslag på maximala 

läckflöden genom väggstommen, se figur 4. 

  

Figur 4. Kravkurva på läckflöde genom fast vägg inklusive fogar från NKB, 1963. [16] 

Figuren visar läckflöden vid tryckskillnader så stora som 800 Pa, idag pratas det sällan om 
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tryckskillnader högre än 80 Pa. 

Under energikrisen på 70-talet kom de första kraven på lufttäta byggnader på grund av 

energibesparingar. 1984 var byggnormens [17] täthetsrekommendationer för flervåningshus 

1,0 omsättning/h vid 50 Pa tryckskillnad vilket är svårt att jämföra med dagens 

rekommendation [18] på 0,6 l/s, m
2
, efter detta svalnade intresset för området i och med att 

energipriserna sjönk igen. 

Idag anses de största anledningarna till varför en byggnad bör ha god lufttäthet vara att 

hushålla med energi, öka komforten, förenkla styrning av ventilation och reducera risken för 

fuktskador [19]. Energiförluster till följd av otätheter blir olika stora beroende på vilket 

ventilationssystem som byggnaden har, för S-ventilation och balanserad FT-ventilation ökar 

energiförlusterna i byggnaden linjärt med otätheterna och ökningen kan ses som kraftig.  

Otätheter ökar energiförbrukningen i byggnader på olika sätt. När kall luft läcker in tillförs 

byggnaden mer kall luft än vad som var tänkt och den måste värmas ytterligare. För en 

byggnad med värmeåtervinningssystem undgår den infiltrerade luften att värmas upp i 

värmeväxlaren och värme går förlorad på det sättet. Den största anledningen till höjd 

energiförbrukning till följd av läckage i många byggnader är att otätheterna orsakar drag. 

Draget i sin tur orsakar större eller kallare luftrörelser alternativt kan otätheterna skapa kalla 

ytor som får stort strålningsutbyte. Ökade luftrörelser och kalla ytor minskar komforten vilket 

resulterar i att brukarna försöker höja rumstemperaturen vilket i sin tur ökar energibehovet. 

En byggnads luftläckage kan beskrivas enligt ekvation 9. 

           [Ekv. 9] 

Där 

Q=luftläckageflöde     [kg/s] 

C=flödeskoefficient     [kg/s, Pa] 

Δp=tryckdifferens över byggnadsskalet    [Pa] 

β=flödesexponent     [dim. lös] 

Som nämnts i kapitel 4.1 finns studier som visat att exponenten i kraftlagen ofta är 0,67 ( 2/3).  

Flödeskoefficienten går att ta fram genom att göra flera täthetsmätningar av byggnaden eller 

genom att använda en metod med spårgas som oftast används för att studera enskilda 

otätheter. I teorin [16] ska storleken för varje läckage bestämmas för sig och sedan adderas 

beroende på om de är parallella eller seriekopplade otätheter. I praktiken är detta omöjligt 

eftersom det inte går att veta exakt var läckagen är i en byggnad är och hur otätheterna ser ut.  

Som beskrivits tidigare har luftläckaget i princip tre drivkrafter; termik, vind och ventilation. 

Den termiska drivkraften innebär att temperaturdifferenser i luften skapar densitetskillnader 

vilket medför att varm luft, som är lättare än kall luft, stiger och ersätts av kallare 

utomhusluft. Denna drivkraft är störst under uppvärmningssäsongen då uteluften är betydligt 

kallare än inneluften.  I figur 5 illustreras tryckfördelningen runt en byggnad på grund av 

termik. 
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Figur 5. Tryckfördelning kring en byggnad orsakad av termiken under uppvärmningssäsong [20]. 

Vindtrycket uppstår när det blåser mot en byggnad och det skapas tryckdifferenser vid 

byggnadens olika begränsningsytor. Vinden ger, som illustreras i figur 6, upphov till 

övertryck på byggnadens lovartsida och undertryck på övriga sidor. Tryckdifferenserna beror 

av vindens hastighet. För anblåsningsvinkeln och hastigheten finns en formfaktor som 

varierar över byggnadens ytor. Vindtrycket beskrivs i ekvation 10. 

       (          )  
 

 
        [Ekv. 10] 

Där 

c=formfaktor      [dim.lös] 

ρ=luftens densitet     [kg/m
3
] 

v=vindhastighet     [m/s] 

 

Figur 6. Tryckfördelning kring en byggnad orsakad av vind [20]. 

Den tredje drivkraften är kopplad till ventilationssystemet, dvs. den tryckskillnad som skapas 

av den styrda ventilationen genom från- och tilluftsfläktarna. 

Läckagets drivkraft sammanfattas således av sambandet i ekvation 11. 
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                                [Ekv. 11] 

Vid en provtryckning ska, enligt standarden, ett tryck på helst 50 Pa uppnås för att mätningen 

ska vara tillräckligt noggrann. Vid en mätning är ventilationen avstängd och den mekaniska 

tryckskillnaden är noll, se ekvation 12. 

                       [Ekv. 12] 

Eftersom samma samband gäller vid normaltryck som vid provtryckningstryck fås 

ekvationssystemet i Fel! Hittar inte referenskälla. där läckflödet vid normaltryck samt 

lödeskoefficienterna är okända. 

         
       [Ekv. 13] 

            
   

   [Ekv. 14] 

Eftersom flödeskoefficienterna är byggnadsberoende kan det antas att de är samma för båda 

fallen. 

       

Sambandet mellan läckaget vid mätningen (q50) och läckaget vid normalfallet (qn) kan ställas 

upp enligt ekvation 15. 

 
   

    
    

  

(             )              ⁄   [Ekv. 15] 

För att ta fram det normala luftläckaget i byggnaden löses qN ut, se ekvation 16. 

 

      
(                   )   

    
     [Ekv. 16] 

Söks läckaget som är i byggnaden när ventilationen är avstängd tas termen för den mekaniska 

tryckskillnaden bort, annars måste den vara känd. 

Den termiska tryckskillnaden är normalt i storleksordningen några enstaka tiotal Pascal. I och 

runt byggnader är tryckskillnaden som vinden gett upphov till i storleksordningen något 

enstaka tiotal Pascal [21]. Normala tryckskillnader mellan byggnaden och dess omgivning 

ligger runt 5-10 Pa vid frånluftsventilation och runt 0 Pa vid från- och tilluftsventilation [22]. 

Ett annat sätt att beräkna luftläckaget vid normaltryck från q50-värdet är att använda en 

tumregel, se ekvation 17. 

       
   

  
   [Ekv. 17] 

Denna tumregel kommer ursprungligen från Princeton University men ansågs från början inte 

vara stödd av någon forskning. 1982 gjordes en studie av Kronvall och Persily [23] som 

jämförde provtryckningsresultat med resultat från läckagemätning med spårgas från ett antal 

hus i Sverige och New Jersey och de två kom fram till att denna tumregel var en relativt god 
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uppskattning av medelinfiltrationen. Denna tumregel används i projektet för att ta fram 

läckage vid normalförhållande utifrån provtryckningsläckagets värde. 

Idag uppskattas luftläckagets storlek vid energiberäkningar på Sweco Systems i Sundsvall, 

endast ett fåtal provtryckningar har genomförts, i RIUSKA uppskattas läckaget vid normala 

tryckförhållanden och i IDA ICE kan läckaget uppskattas vid vilket tryck som helst. Som det 

verkar finns det idag inget system för hur läckaget uppskattas utan det varierar mellan olika 

projekt. 

3.4.2 Köldbryggor 

Köldbryggor är delar i klimatskalet där värmeflödet genom byggnaden är större än i övriga 

delar av skalet. Köldbryggor kan förekomma i skarvar mellan olika byggnadsdelar eller till 

exempel runt fönster. Ofta utgörs de av byggdetaljer i stål eller betong med god 

värmeledningsförmåga jämfört med vämeisolerande material, men det är också vanligt med 

köldbryggor av trä. Köldbryggorna leder värme inifrån byggnaden och ut genom klimatskalet 

och skapar kalla ytor inne i byggnaden vilket kan leda till kallras. Eftersom att 

isoleringsmaterialen blir allt bättre och de allt högre kraven på låg energiförbrukning gör att 

nya byggnader idag ofta har hög isoleringsgrad får köldbryggorna allt större betydelse och 

står i nya byggnader för en större de av de totala energiförlusterna jämfört med förr [24]. 

Köldbryggor kan ha två- och tredimensionell värmeöverföring och har inte tagits med i 

energiberäkningar för än på senare tid.  

Enligt olika studier, [24] och [25], har köldbryggorna stor betydelse för energiförbrukningen i 

en byggnad och därför är denna parameter viktig i beräkning av energibehov och 

transmissionsförluster. I och med att BBR 16 började gälla finns det också krav som säger att 

köldbryggor ska finnas med i beräkning av byggnaders värmebehov.  

Eftersom det finns många olika konstruktionslösningar finns det inget enkelt eller snabbt sätt 

att för hand beräkna köldbryggornas inverkan på energiförbrukningen. Det finns dock 

beräkningsprogram som kan göra detta men de kräver att användaren har god förståelse för 

hur konstruktionen ser ut. För stora byggnader kan det bli många köldbryggor och att beräkna 

alla blir ett omfattande och tidskrävande arbete vilket kan vara anledningen till att det ofta 

försummas. Det finns också framtagna schabloner som kan användas för att förenkla 

beräkningar för hand men enligt Swedisol:s Isolerguide [26] är det inte möjligt att på ett 

noggrant sätt beräkna köldbryggornas påverkan för hand. Dagens moderna, välisolerade 

konstruktioner och anslutningsdetaljer kräver beräkningsprogram. I Isolerguiden beskrivs tre 

olika sätt att beräkna värmegenomgångs- och köldbryggekoefficienter, genom att använda 

standarder, formler eller Swedisol:s eget beräkningsprogram. 

Beräkningar av köldbryggor utförs sällan på Sweco Systems i Sundsvall. Ibland tas hänsyn till 

köldbryggorna genom att inverkan från dem uppskattas av den som gör energiberäkningarna 

och ibland kan underlag fås från konstruktörerna. I IDA kan köldbryggor anges som 

medelvärden för olika typer av skarvar eller genom uppskattning graderad som bra, typiska, 

dåliga eller mycket dåliga. I RIUSKA kan köldbryggor endast hanteras om användaren själv 

beräknar hur U-värdet ska korrigeras och anger det korrigerade värdet i programmet.  
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3.4.3 Vind och sol 

Vind 

Vinden har olika hastighet på olika höjd ovan marken beroende på hur terrängen är beskaffad 

i området. Högre upp ovan marken är vindhastigheten högre än nere vid marken på grund av 

friktionen som uppstår mot vegetation och bebyggelse. Statistiska vinddata är ofta uppmätta 

på cirka tio meters höjd ovan mark och som medelvärde av tio-minutersintervall i olika 

vindriktningar, på de flesta ställen är vindriktningen syd-sydväst-väst vanligast. Den 

vindberoende lufttrycksdifferensen över en byggnads klimatskärm kan bli betydligt större än 

den som skapas av temperaturdifferenser [7]. Hur mycket vinden påverkar en byggnads 

energibehov är inte självklar men flera studier visar på följande: 

 Vinden som blåser på isoleringen kan öka en byggnads totala energiförluster med 3-

4 %, enligt ett examensarbete av Sörenssen från 2009 [27]. 

 Byggnader i vindexponerade lägen har ett 5-9 % högre behov av radiatorenergi enligt 

en rapport från SP, 2007 [28]. 

Hur vindförhållandena ser ut i olika områden kan variera mycket även fast områdena ligger i 

samma klimatzon eller på samma breddgrad. I figur 7 visas ett exempel på hur mycket 

vindhastigheten kan reduceras av omgivningen, i exemplet är vindhastigheten mätt på cirka 

fem meters höjd ovan marken. 

 

Figur 7. Reduktion av vindhastighet på grund av omgivningens beskaffenhet. [20] 

I energiberäkningar med olika beräkningsprogram kan vindhastigheter och riktningar finnas 

med som data i de klimat och väderfiler som programmet använder i beräkningarna. I 

RIUSKA finns ingen möjlighet att manuellt lägga in några data som har med vind att göra, till 

exempel om byggnaden ligger i ett skyddat område eller i öppet landskap. Enligt en 
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internrapport på Sweco bör infiltrationen korrigeras för vindförhållanden, det är dock okänt 

huruvida väderfilerna innehåller vinddata och om det används på något sätt.  

Solstrålning 

Solstrålning har betydelse för byggnaders energi- och värmebalans genom att den höjer 

temperaturen i klimatskärmen och genom instrålning genom fönster. Byggnaden påverkas 

både av den direkta och den diffusa solstrålningen, den diffusa solstrålningen är reflekterat 

ljus från moln, mark och omgivning, vilket sker från alla infallsvinklar. Totalt sett är den 

diffusa strålningen relativt liten jämfört med den direkta strålningen, men i och med ökad 

molnighet ökar andel diffus strålning samtidigt som den direkta strålningen minskar [7]. 

Uppskattningsvis uppgår den diffusa strålningen till cirka 10 % av totalstrålningen en molnfri 

dag [29]. De faktorer som tas med när solstrålningens påverkan studeras är effekten, 

instrålningsvinkel, molnighetsgrad, ytans absorptionsegenskaper, transmittans och 

avskärmningsgrad. Som mest sägs den direkta solstrålningen kunna bidra med ungefär 1000 

W/m
2
 på Svenska breddgrader [7]. RIUSKA tar viss hänsyn till solstrålning via sina 

klimatfiler och genom att transmissionsegenskaper och avskärmning för fönster anges, dock 

kan skuggning inte anges och därför inte beaktas. I IDA kan omgivningens skuggande ytor 

ritas in och genom att göra en snabb skuggsimulering kan en överblick fås för hur byggnaden 

skuggas under ett dygn genom att solens gång simuleras under ett dygn och skuggningen 

visas. I IDA finns också möjlighet att lägga in externa eller interna, fasta eller reglerbara 

solskydd så som tak över ytterdörrar eller balkongtak (externa, fasta), markiser (externa, 

reglerbara) eller persienner (interna), för fönster ställs även g-värde och ST-värde in för att få 

rätt påverkan från instrålning. 
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4 Tidigare studier, data och andra erfarenheter 

Detta kapitel sammanfattar vilken forskning inom området som finns idag samt resultat från 

en del studier som studerats i detta examensarbete. 

4.1 Forskning idag 
Idag handlar den forskning om luftläckage som bedrivs i Sverige främst om hur lufttäta 

konstruktionslösningar skapas och hur byggnader skall byggas för att vara så täta som möjligt. 

Lösningarna handlar främst om utbildning av konstruktörer och hantverkare men även vissa 

andra åtgärder föreslås i litteraturen. Internationellt finns forskning [30], [31] om själva 

luftläckaget, om kraftlagen (termen beskrivs i kapitel 3.1) och om hur luftläckaget påverkar 

energibalansen i en given byggnad. Endast ett fåtal studier försöker klargöra huruvida det 

finns ett samband mellan konstruktionstyp och storlek på läckflödet. Det finns en finsk studie 

[15] av bland annat Jokisalo från 2008 som presenterar värden för läckage i olika 

byggnadstyper enligt Tabell 2. 

Tabell 2. Medelvärden från provtryckningar i en finsk studie [15]. 

Byggnadstyp Antal byggnader n50 (oms/h) 

  Medel (Std. Dev.) 

Korsvirkeshus 100 3,9 (1,8) 

Timmerhus 20 5,8 (3,2) 

Lättbetong 10 1,5 (0,6) 

LECA 10 3,1 (1,2) 

Tegelhus 10 2,7 (1,2) 

Hålblock av betong 10 1,6 (0,8) 

Sandwichelement av betong 10 2,6 (1,1) 

Totalt (cement/tegel/lättviktsbl.) 50 2,3 (1,2) 

Totalt (alla) 170 3,7 (2,2) 

  

Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP), kom 2004 ut med en rapport om lufttäthet [32] som 

bland annat tar upp skador och problem som uppstår på grund av bristande lufttäthet. Delar av 

dessa resultat presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. Listade problem med luftläckage efter en studie av SP. [32] 

Område Konsekvens 

Energi Ökad energianvändning, transmissionsförluster 

Ökad energianvändning, ventilationsförluster 

Komfort Drag 

Kalla golv 

Fukt Skador av fuktkonvektion 

Skador av inläckande regnvatten 

Luftkvalitet Funktion hos ventilationssystem 

Spridning av lukter, partiklar, gaser inkl. radon 

Annat Frysrisk hos installationer 

Försämrad ljudisolering 
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Studien från SP [32] innehåller också en kunskapsinventering som visar att flera av de 

intervjuade i studien hade uppfattningen att hus behöver andas för att inte få fuktproblem. Att 

byggnader ska andas verkar också vara ett uttryck som används i olika sammanhang bland 

annat i samband med ekologiskt byggande [32]. Detta uttryck kan enligt en artikel i Forskning 

& Framsteg [33] ha en koppling till att kläder ska kunna andas. Kläder som inte andas upplevs 

instängda och det blir snabbt fuktigt i varmare väder. Andningen i en byggnad betyder att 

luften i en byggnad måste bytas ut kontinuerligt av fläktstyrd ventilation för att hållas fräsch. 

Detta skall således inte ske okontrollerat genom väggar och andra delar eftersom det för med 

sig fukt och värme in i klimatskärmen, utan istället bör detta ske kontrollerat via 

ventilationskanaler.  

Enligt en sammanställning [34] av 100 lufttäthetsmätningarna som SP gjort finns en skillnad 

mellan vanliga byggnader och byggnader byggda med särskilt fokus på energi och lufttäthet. 

Sammanställningen som SP gjort ses i figur 8. Byggnaderna som byggts med särskild hänsyn 

till tätheten har ett luftläckage på cirka 0,1 till 0,3 l/s, m
2
 omslutningsarea och övriga 

byggnader har luftläckage på 0,3 till 2,5 l/s, m
2
. 

 

Figur 8. Sammanställning av resultat från lufttäthetsmätningar i 100 nybyggda byggnader vid 50 Pa tryckskillnad 

över klimatskalet. Objekt med högre täthetskrav än standard är markerade med trianglar och romber. [34] 

En del studier om lufttäthet i byggnader handlar om att bestämma koefficienten och 

exponenten i kraftlagsekvationen. En studie vid KTH [30] från år 2002 sammanställer värden 

från tre andra studier av värden på exponenten i kraftlagen. Denna samanställning visar att 

0,67 är en realistisk approximation av exponenten, samma värde rekommenderas i en finsk 

studie [15] från 2008. 
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Vissa menar att det inte är konstruktionen i sig som avgör hur tät en byggnad blir utan hur 

mycket av konstruktionen som byggs på rätt sätt och hur mycket det slarvas med 

tätningsarbeten. Bland ingenjörerna på Sweco finns en allmän uppfattning att till exempel 

platsgjutna cementbyggnader är betydligt tätare än trähus, som anses vara de byggnader med 

störst variation på luftläckaget och som anses vara svåra att få helt täta. 

Forskning angående hur energiberäkningar skiljer sig från verklig energianvändning och vilka 

indata som har störst osäkerhet har också studerats. Enligt flera olika studier skiljer sig 

beräknat energibehov ofta från det uppmätta energibehovet. I en rapport [35] av Lars Jensen 

vid Lunds tekniska högskola nämns studier av Bo01-husen i Malmö och radhusen i Lindås 

som exempel på fall där den verkliga energianvändningen inte stämmer överens med det 

beräknade behovet. I ett examensarbete från Lunds tekniska högskola [10] föreslås ett nytt 

sätt att beräkna energibehovet, metoden tar hänsyn till variablernas osäkerheter och anger 

behovet som ett intervall istället för ett fixt värde som är vanligast idag. Indata som anges vara 

viktiga och behäftade med osäkerheter i studierna [35] och [10] är brukarberoende parametrar 

som inomhustemperatur och vädring samt byggnadsspecifika parametrar som luftläckage och 

köldbryggor. 

4.2 Data från täthetsmätningar gjorde av SP 
I början av examensarbetet upprättades en kontakt med SP och på förfrågan erhölls en 

sammanställning av data från 70 stycken täthetsmätningar av olika, relativt nya, objekt som 

SP gjort. De provtryckta objekten var av blandade storlekar, konstruktioner och 

användningsområden. Flera av objekten är byggda med särskild hänsyn till 

energiförbrukningen, vilket kan sänka medelvärdet för luftläckaget för dessa objekt. Dessa 

mätdata har främst använts för att uppskatta inom vilket intervall de flesta byggnaders 

luftläckage ligger och för att undersöka ifall det finns något samband mellan olika typer av 

byggnader. 

De data som erhölls från SP finns i figur 9, de mörkare fyrkanterna är byggnader som byggdes 

för att vara energisnåla. 
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Figur 9. Luftläckagedata från SP från en studie av 70 byggnader [36]. 

De uppmätta läckflödena, vid 50 Pa, från SP:s mätningar ligger alla under 1,5 l/s, m
2
 vilket 

tyder på att läckage större än så är ovanliga. Energisnåla byggnader ligger inom intervallet 

0,05 och 0,3 l/s, m
2
 omslutande area, inom detta intervall återfinns ytterst få av de ”vanliga” 

byggnaderna. Eftersom de data som erhölls inte innefattade alla byggnaders mått, volym, area 

och byggnadshöjd har det inte funnits någon möjlighet att omvandla alla värden till 

omsättning per timme. Omsättningar per timme (oms/h) är den enhet som anges i till exempel 

RIUSKA och som används i flera andra länder, till exempel Norge, Danmark och USA. För 

de objekt vars läckageflöde gick att omvandla finns i figur 10 resultat som motsvarar dem i 

figur 9, där läckageenheten omvandlats från liter per sekund och omslutande area till antal 

omsättningar per timme. 
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Figur 10. Luftläckagedata från SP, 12 av objekten från en studie med 70 objekt totalt. 

I figur 10 kan det intervall på luftläckage som SP:s studie innefattar, 0,2-1,5 l/s, m
2
 

omslutande area översättas till ett intervall med i omsättningar per timme till 0,2-2,0 oms/h 

vid 50 Pa. Dessa två intervall har varit utgångspunkten när ett lämpligt intervall har valts till 

känslighetsanalysen. 

Andra samband som undersökts var skillnad mellan olika typer av konstruktioner, i figur 11 

jämförs korsvirkeshus och betonghus som fanns bland de 70 byggnaderna i de data som 

erhölls från SP. 

 

Figur 11. Jämförelse mellan betonghus och korsvirkeshus från luftläckagedata från SP. 
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Eftersom det endast fanns ett fåtal data från mätningar av betonghus går det inte att säga något 

om hur läckaget skiljer sig mellan de två konstruktionerna. Luftläckaget från dessa mätningar 

är angivet i liter per kvadratmeter omslutande area vilket som sagt endast för ett fåtal 

byggnader gick att omvandla till omsättningar per timma. Därför går dessa värden heller inte 

att jämföra med värdena från den finska studie [15] som omnämnts tidigare. 

4.3 Mätningar gjorda av Sweco 
På Sweco i Sverige har provtryckningar av byggnader skett sedan en tid tillbaka.  På kontoret 

i Kalmar finns en ingenjör med relativt stor erfarenhet av provtryckningar och därifrån har en 

sammanställning av tio mätningar som utförts på beställning av Sweco erhållits. Uppmätta 

läckageflödena vid 50 Pa tryckdifferens från denna sammanställning ses i figur 12.  

 

Figur 12. Uppmätt luftläckage från Sweco-mätningar på 12 objekt. 

Sammanställningen av Sweco-mätningarna visar att endast två objekt ligger högre än 

1,5 l/s, m
2
 omslutningsarea vilket är samma som det högsta värdet för SP-mätningarna. Det 

objekt som har det mycket höga läckaget på 5,8 l/s, m
2
, är en mätning av en lägenhet i ett 

flerbostadshus. Det höga mätvärdet kommer av att den omslutande arean enligt BBR blir 

mycket liten, endast den vägg som är en yttervägg i byggnaden inräknas. Om alla lägenhetens 

”ytterväggar”, tak och golv hade räknats till den omslutande arean hade läckaget istället blivit 

ca 1,12 l/s, m
2
. Det kan därför bli mycket missvisande att jämföra resultatet från en mätning 

av en hel byggnad med ett provtryckningsresultat från en mätning av endast en lägenhet eller 

ett rum i en byggnad om den omslutande arean blir liten i förhållande till rummets storlek. 

Definitionen av omslutningsarean i BBR:s är antagligen gjord med avseende på att det som är 

intressant är läckaget mot den icke uppvärmda ytan. För att kunna försumma läckaget som 
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sker genom innerväggarna i en byggnad krävs trycksättning även av de utrymmen som 

angränsar mot det rum eller den lägenhet som läckaget söks för. I figur 13 visas samma 

resultat som i Figur 12 men enheten på luftläckaget har ändrats. Som framgår är det inte något 

mätdata som avviker på motsvarande sätt som i figur 12, vilket antyder att omsättningar per 

timme kan vara en lämpligare enhet att använda vid jämförelser. Luftläckagen från Sweco-

mätningarna ligger i intervallet 0,3 till 2,3 oms/h vilket är ett lite större intervall än för SP-

mätningarna, intervallet i känslighetsanalysen har därför tagits till lite för att täcka in ett större 

intervall. 

 

Figur 13. Uppmätt luftläckage från Sweco-mätningar på 10 objekt. 

En jämförelse av olika byggnadskonstruktioners luftläckage har gjorts för mätningarna gjorda 

av Sweco. Denna jämförelse kan studeras i figur 14, där data för betong- och 

träkonstruktioner jämförs. Alla olika betongkonstruktioner har benämnts som just 

betongkonstruktioner och ingen skillnad har gjorts på till exempel lättvikt eller platsgjuten 

betong. 
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Figur 14. Jämförelse mellan betong och träkonstruktioner från Sweco-mätningar [l/s, m2 Aom]. 

Från denna jämförelse erhölls inget mönster mellan läckage och konstruktionstyp. För att 

kunna jämföra med värdena från den finska studien [15] har luftläckagen också jämförts i 

omsättningar per timme, se figur 15. 

 

Figur 15. Jämförelse mellan betong och träkonstruktioner från Sweco-mätningar [oms/h]. 

I jämförelsen med luftläckaget i omsättningar per timme finns en viss skillnad mellan trä- och 

betongkonstruktioner. Betongkonstruktionerna verkar ha ett lite lägre läckage än 

träkonstruktionerna. Den finska studien [15] visade att de träkonstruktioner som fanns i deras 

mätning hade ett medelläckage på 3,9 oms/h med en standardavvikelse på 1,8 oms/h vilket 

kan jämföras med Sweco-trähusen med ett medel på 2,4 och en standardavvikelse på 0,9 

oms/h. För betonghusen blir samma jämförelse 0,9 oms/h med standardavvikelse på 0,5 oms/h 

för Sweco-data och från den finska studien 2,3 oms/h med standardavvikelsen 1,2 oms/h. 
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5 Beskrivning av Åkroken hus R och testbyggnaden 

Nedan följer en beskrivning av det verkliga objektet som provtrycktes och som simulerats i 

beräkningsprogrammen samt en uppritad testbyggnad som också använts för simulering och 

känslighetsanalys. Testbyggnaden är en enkel modell som använts för att förenkla och 

tidseffektivisera beräkningarna i de båda programmen för känslighetsanalysen. 

5.1 Åkroken hus R 
Åkroken hus R är en byggnad som tillhör Akademiska hus och som används av 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Det är ett fyravåningshus med en tempererad area, Atemp, på 

cirka 2 500 m
2
, som innehåller föreläsningssalar, studentarbetsplatser, datorsalar, kontor samt 

en projektstudio, ett arkiv och ett fullskalelabb. Byggnaden uppfördes 2008-2009 och har 

betongsockel och fasad av betongelement med träpanel. 

 

Figur 16. Foto av Åkroken hus R. 

Huset har använts sedan det blev klart 2009 och information om den verkliga 

energiförbrukningen har tillhandahållits från Akademiska hus. Det finns också en 

beräkningsmodell och resultat från projekteringen av byggnaden som Sweco utfört. I figur 17 

och Figur 18 ses modellerna av Åkroken hus R. I figur 17 ses den modell som är uppbyggd i 

IDA, runt byggnaden är det uppbyggt skuggningsskärmar som ska motsvara de 

omkringliggande byggnaderna i beräkningarna. 
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Figur 17. Åkroken hus R uppbyggd i IDA ICE. Skuggningsskärmarna avser att motsvara de omkringliggande 

byggnaderna i beräkningarna. 

 

Figur 18. Åkroken hus R importerad i RIUSKA. 

I RIUSKA finns ingen möjlighet att bygga upp externa installationer så som till exempel de 

skuggande skärmar som går att bygga upp i IDA. I en jämförelse av modellerna i figur 17 och 

18 uppfattas att de inte är uppbyggda på exakt samma sätt trots att de motsvarar samma 

verkliga byggnad. Detta kan bero på att modellerna har byggts upp i olika program och på att 

det finns olika möjligheter i dem. 

5.2 Testbyggnaden 
Testbyggnaden simulerades för att på ett enklare sätt kunna jämföra funktioner i de två 

beräkningsprogrammen. I Åkroken hus R finns till exempel ett stort antal zoner med flera 

olika internlaster och scheman för dessa internlaster i varje zon. Vid energiberäkningar i 

RIUSKA för olika inomhustemperaturer måste varje zons internlaster läggas in på nytt för 
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varje gång temperaturen ändras vilket gör detta mycket tidskrävande. I testbyggnaden finns 

endast en zon och det blir betydligt enklare att ändra temperaturen i en känslighetsanalys. 

Byggnaden består av ett rum 10 x 10 m
2 

med höjden tre meter med en dörr i öster och ett 

fönster i norr, i figur 19 ses modellen som byggdes upp i IDA och i figur 20 ses modellen i 

RIUSKA. 

 

Figur 19. Testmodellen uppbyggd i IDA ICE. 

 

Figur 20. Testmodellen importerad i RIUSKA. 

Ovan ses i figur 19 modellen av testbyggnaden som ritats upp i IDA ICE och i figur 20 ses 

motsvarande modell uppritad till RIUSKA. Modellen i IDA är enkel att studera i detalj 

programmet till skillnad mot modellen i RIUSKA endast kan användas för att få en 

övergripande bild av byggnaden. 
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6 Täthetsmätning 

Täthetsmätning innehåller en beskrivning av den provtryckning som genomfördes i detta 

projekt, resultatrapport från provtryckningen finns i bilaga 3. 

6.1 Provtryckning 
En provtryckning fungerar på så sätt att luft transporteras in till eller ut ur byggnaden med 

hjälp av en fläkt. Fläkten trycker in luft i byggnaden vid ett övertryckstest (50 Pa) och suger 

ut luft ur byggnaden vid ett undertryckstest (50 Pa). När önskad tryckskillnad uppnåtts 

anpassas luftflödet genom fläkten för att hålla ett konstant tryck. Det luftflöde som krävs för 

detta är flöde som utgör läckflödet genom klimatskärmen.  

Tryckdifferensen 50 Pa är ett värde som ofta används när byggnaders luftläckage diskuteras i 

både Sverige, Europa, USA och Kanada. Anledningen till att 50 Pa från början valdes är 

okänt men det kan ha att göra med att mätnogrannheten blir större ju högre tryckdifferens som 

kan uppnås. Byggnaden bör inte heller sättas under för stort tryck så att onödiga fuktmängder 

trycks genom klimatskärmen Det kan även vara svårt att nå högre tryckskillnader än 50 Pa i 

stora eller otäta byggnader. 

Enligt standarden EN 13829 [5] ska följande krav ställas på utrustning och rådande 

omständigheter för att mätningen ska vara tillförlitlig. 

 Krav på mätutrustning 

o Instrument som kan mäta tryckdifferensen med en noggrannhet ± 2 Pa inom 

området 0 till 60 Pa. 

o Luftflödesmätare med en noggrannhet ± 7 %. (Flödesmätningen ska korrigeras 

m.a.p. densiteten. 

o Temperaturmätare med noggrannhet ± 1 K. 

 Meteorologiska villkor 

o Om produkten av inom/utomhus-temperaturdifferensen och byggnadens höjd 

överstiger 500 m*K kommer antagligen inte nolltryckstestet att vara 

genomförbart, vilket betyder att mätningen inte är värd att genomföra. 

Nolltryckstest visar tryckdifferensen över klimatskärmen när varken tryckfläkt 

eller ventilation går. 

o Om vindhastigheten överstiger 6 m/s eller når en 3:a på Beaufort-skalan 

kommer antagligen inte nolltryckstestet att vara genomförbart, vilket betyder 

att mätningen inte är värd att genomföra. 

 Alla innerdörrar ska vara öppna så att ett så uniformt tryck som ± 10 % av totala 

tryckdifferensen mellan inomhus och utomhus kan hållas i byggnaden. Detta blir 

viktigare ju större byggnaden är. 

 Tryckskillnaden mellan inne och ute mäts vanligtvis på bottenvåningen men i en hög 

byggnad är det att rekommendera att även mäta tryckdifferensen på översta våningen. 

 Kontrollera alltid byggnaden vid den högsta tryckdifferensen för att se om tätade 

ställen fortfarande är täta. 

 Mätningen 
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o Utför en nolltrycksmätning på minst 30 sekunder innan mätningen. 

o Utför en nolltrycksmätning på minst 30 sekunder efter mätningen. 

o Om något av nolltrycken överstiger 5 Pa bör mätningen inte genomföras. 

o Mätningen bör göras med max 10 Pa skillnad mellan mätpunkterna som ska 

vara minst 5 st. 

o För små byggnader bör minst 50 Pa uppnås som högsta tryckdifferens. 

o För stora byggnader (4 000 m
3
) bör minst 25 Pa uppnås som högsta 

tryckdifferens. 

 Omslutningsarean mäts som den totala arean av golv, väggar och tak som omger den 

inre volymen, i övrigt används inre dimensioner vid mätning av denna area. 

 Vid lugna väderförhållanden kommer den totala osäkerheten på mätningen antagligen 

att ligga under ± 15 % för de flesta fall, vid blåsiga väderförhållanden kan den totala 

osäkerheten för mätningen nå upp mot ± 40 %. 

6.2 Blower door 
De första mätningarna på Åkroken hus R gjordes med en så kallad Blower Door (BD). Den 

BD som användes vid provtryckningarna var en Minneapolis BlowerDoor Fan Model 4, med 

DG- 700 Gauge. Till BD-utrustningen tillhör tryckmätaren och ett datorprogram som sköter 

mätning, kompenseringsberäkningar för vindtryck och temperatur samt plottar de provpunkter 

som tas och beräknar ett samband mellan tryckdifferens och luftläckage. 

En BD är uppbyggd av ett lufttätt presenningsliknande tyg som spänns upp i en dörröppning 

till byggnaden som ska trycksättas med hjälp av en metallram. I tyget finns en öppning där en 

fläkt ansluts, i figur 21 syns också det presenningsliknande röda tyget med ansluten fläkt i 

nederdelen. Denna fläkt används för att transportera in eller ut luft ur byggnaden. 

    

Figur 21. Blower Door monterad vid provtryckning av Åkroken hus R, med och utan fläktskydd. 

Denna typ av mätning är den som beskrivs i standarden 13829 som nämndes ovan, metoden 

är också den allra vanligaste vid provtryckningar av byggnader. Täthetsmätningsproceduren 

och den utrustning som behövs finns noggrant beskriven i bilaga 2. 
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6.3 Ventilationssystem 
I större byggnader kan det vara så att fläkten i en BD inte räcker till för att bygga ett tryck i 

byggnaden. Detta kan då lösas med att använda flera BD:s eller genom att man använder 

fläktarna i ventilationssystemet. För att se huruvida denna metod är tillförlitlig och 

genomförbar har den använts vid en provtryckning av Åkroken hus R och jämförts med BD-

mätningarna. 

Vid provtryckning med hjälp av ventilationssystemet i Åkroken hus R fanns inga fasta 

flödesmätare i ventilationsgångarna. För att kunna mäta luftflödet i ventilationsgången 

borrades hål upp så att mätinstrumentet kunde stoppas in. Ett problem med att använda 

ventilationsfläktarna för provtryckning kan vara just att det inte finns fasta flödesmätare att 

tillgå. Mätningen av luftflödet måste utföras där luftflödet är så jämnt som möjligt, därför bör 

kanalböjar och liknande som skapar turbulens i luftflödet undvikas. Tryckdifferensen mättes i 

Åkroken med hjälp av den utrustning som tillhörde den BD som användes tidigare. Vid 

trycksättningen användes frånluftsfläkten i ventilationssystemet och ett undertryckstest 

utfördes. 
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7 Resultat  

Nedan presenteras de resultat som erhållits från känslighetsanalyserna av de båda 

beräkningsprogrammen IDA ICE och RIUSKA. Efter det presenteras resultaten från de 

mätningarna och jämförelser som gjorts av det verkliga objektet Åkroken hus R. 

7.1 Känslighetsanalys av beräkningsprogram 
En känslighetsanalys har gjorts för de två beräkningsprogrammen RIUSKA och IDA ICE. De 

indata som studeras är luftläckage, köldbryggor, inomhustemperatur och fläktstyrd 

ventilation. Känslighetsanalysen syftar i att visa hur dessa indata hanteras av programmet och 

hur de påverkar de beräknade värmeförlusterna och energibehovet. Beräkningarna är gjorda 

dels för en byggnad som tidigare ingått i ett projekt hos Sweco, Åkroken hus R, och dels för 

en enkel testbyggnad, byggnaderna beskrivs i kapitel 5. 

Känslighetsanalyser för energibalansberäkningar med olika beräkningsprogram har 

genomförts i flera tidigare studier. Följande är en sammanfattning av vilka parametrar som är 

betydelsefulla för en byggnads energibalans enligt tidigare studier nedan. 

 I rapporten Energiprestandaanalys 10 [37] presenterar SVEBY sina resultat efter att ha 

studerat avvikelser i energiberäkningar som kan härledas till brukare och verksamhet. 

Resultaten visar att i flerbostadshus har inomhustemperaturen en stor betydelse, en 

grads ökning beräknas ge en ökning på 5 % av energiförbrukningen. För kontorshus är 

det istället det ökade behovet av kyla under ovanligt varma sommardagar som 

uppfattas vara en stor osäkerhet, därför efterfrågas i denna studie en 

normlårskorrigeringsmetod på samma sätt som det finns för värmesidan. Denna studie 

har utförts i beräkningsprogrammet Enorm 2004. 

 Enligt en studie av Annika Nilsson [38] om energianvändning i Bo01-området i 

Malmö beror den största delen av energianvändningen av klimatskalet och 

installationerna och inte av brukarnas beteende, även denna studie är gjord i 

beräkningsprogrammet Enorm och det är en del i en licentiatavhandling vid Lunds 

tekniska högskola.  

 En norsk [35] avhandling visar att av den största osäkerheten i energiberäkningar för 

byggnader beror på brukarna (70 %), sedan kommer byggnadens konstruktion (20-

25 %) och minst påverkan har uteklimatet (5-10 %). 

Det finns alltså flertalet studier som visar på varierade resultat, men luftläckage, köldbryggor, 

inomhustemperatur och brukarvanor är de parametrar som oftast nämns som osäkra indata i 

energiberäkningar. 

7.1.1 Luftläckage 

Luftläckage benämns ofta i beräkningsprogram som infiltration. I RIUSKA anges 

infiltrationen i enheten omsättningar per timme vid normala tryckförhållanden, i IDA anges 

infiltrationen vid valfritt tryck och i valfri enhet. 

För att se hur beräkningsprogrammen hanterar luftläckaget i energiberäkningarna studeras ett 

antal olika värden på läckaget, enlig tabell 4. De valda värdena avser att täcka in det intervall 
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som luftläckage vanligtvis ligger inom. Eftersom luftläckaget angetts vid 50 Pa i IDA har det 

räknats om till normalläckage för att kunna anges i RIUSKA. Beräkningen har gjorts genom 

användning av tumregeln, dvs. genom att dividera q50-värdet med 20. 

Tabell 4. Värden på luftläckage som använts i beräkningarna. Första kolumnen innehåller värden för läckage vid 50 

Pa tryckdifferens (q50) och andra kolumnen är läckagevärden vid normaltryck (qN) som omvandlats med hjälp av 

tumregeln enligt ekvation 16. 

q50, [oms/h, @ 50 Pa] qN=q50/20 [oms/h, @ Pnormal] 

0,5 0,025 

0,6 0,03 

0,7 0,035 

0,8 0,04 

0,9 0,045 

1,0 0,05 

1,5 0,075 

2 0,1 

2,3 0,115 

 

Den specifika energianvändningen är enligt definition summan av fastighetsel, uppvärmning 

och varmvatten per kvadratmeter tempererad area. För Åkroken hus R går all el till 

byggnaden på samma mätare därför innehåller den specifika energin för Åkroken både 

verksamhets- och fastighetsel. I figur 22 till 31 sammanställs resultat från beräkningar med 

olika luftläckage. I Figur 22 visas testhusets beräkningsresultat för den specifika energin för 

ett varierat luftläckage i RIUSKA. 

 

Figur 22. Beräknad specifik energianvändning och dess beroende av angivet luftläckage i RIUSKA, för testhuset. 

Vid en ökning av luftläckaget från 0,01 till 0,115 oms/h ökar specifika energibehovet med ca 

9 %. 

I figur 23 visas testhusets beräkningsresultat för specifikt energibehov för ett varierat 

luftläckage i IDA. 
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Figur 23. Beräknad specifik energianvändning och dess beroende av luftläckage i IDA ICE, för testhuset. 

I IDA har köldbryggorna satts till typical och i RIUSKA har inga köldbryggor räknats med. 

Detta eftersom jämförelsen syftar till att jämföra programmen på det sätt de faktiskt används. 

I IDA kan köldbryggor tas med och i RIUSKA inte, dessutom påverkar köldbryggorna inte 

hur luftläckaget används i programmen vilket är det som studeras. Som framgår av figur 22 

och 23 använder båda programmen ett linjärt samband mellan läckage och energibehov, 

läckaget har en större inverkan på energibehovet i RIUSKA än i IDA. I det totala 

energibehovet ingår konstanta poster som el till belysning och utrustning.  

I IDA ökar den specifika energianvändningen med 4 % vid en ökning av luftläckaget från 0,2 

till 2,3 oms/h vid 50 Pa, se figur 23. 

I figur 24 och 25 visas beräkningsresultaten för Åkroken hus R motsvarande resultaten för 

testhuset i figur 22 och 23.  
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Figur 24. Beräknad specifik energianvändning och dess beroende av angivet luftläckage i RIUSKA, för Åkroken hus 

R. 

I figur 24 visas resultatet för energiberäkning i RIUSKA av Åkroken hus R. Det specifika 

energibehovet ökar enligt RIUSKA med 16 % för en ökning av läckaget från 0,01 oms/h till 

0,115 oms/h vid normaltryck. Specifika energibehovet ökar alltså inte lika mycket för 

testhuset som för Åkroken vid en lika stor ökning av luftläckaget vid beräkning i RIUSKA. 

Anledningar till detta skulle kunna vara att Åkroken är högre hus än testhuset vilket kan 

förändra tryckbilden i byggnaden samt att Åkroken hus R inte har någon kylanläggning vilket 

det har antagits att testbyggnaden har.  

I figur 25 visas sambandet mellan den specifika energianvändningen och luftläckaget i IDA 

för Åkroken hus R. En ökning av luftläckaget från 0,2 till 2,3 oms/h vid 50 Pa ger endast en 3 

% -ig ökning av totala energin i IDA, vilket är en lägre ökning än för testhuset.  

 

Figur 25. Beräknad specifik energianvändning och dess beroende av angivet luftläckage i IDA ICE, för Åkroken hus 

R. 
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Specifika energibehovet innefattar uppvärmningsbehov, tappvarmvattenuppvärmning, 

kylbehov samt elförbrukning. Luftläckaget antas ha störst påverkan på uppvärmningsbehovet, 

i figur 26 till 29 visas uppvärmningsbehovets beroende av luftläckaget. 

Som figur 22 till 25 antydde spelar läckaget större roll för storleken på det beräknade 

energibehovet vid beräkningar i RIUSKA jämfört med IDA. Detta framgår tydligt av 

riktningskoefficienten för anpassningarna som anges i figur 22 till figur 28. För 

linjäranpassningen för beräkningarna i RIUSKA är riktningskoefficienten betydligt högre än 

för beräkningarna i IDA. 

 

Figur 26. Det beräknade uppvärmningsbehovets beroende av angivet luftläckage i RIUSKA, för testhuset. 

Uppvärmningsbehovet beräknat i RIUSKA, för testhuset, ökar med 20 % för ökat luftläckage 

från 0,1 till 0,115 oms/h vid normaltryck, som visas i figur 26. I figur 27 visas samma 

samband som i figur 26 fast för beräkningar i IDA. 

 

Figur 27. Det beräknade uppvärmningsbehovets beroende av angivet luftläckage i IDA ICE, för testhuset. 
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I figur 27 är riktningskoefficienten för linjär regressionen också betydligt lägre för sambandet 

i IDA än i RIUSKA. Det vill säga att luftläckaget har en betydligt större påverkan på 

uppvärmningsbehovet vid beräkningar i RIUSKA jämfört med vid beräkningar i IDA. I IDA 

ökar uppvärmningsbehovet med ca 7 % vid en ökning av luftläckaget från den lägsta till det 

högsta värdet i det intervall som testats. Detta resultat jämförs med resultatet för Åkroken hus 

R i figur 28 och 29. 

 

Figur 28. Det beräknade uppvärmningsbehovets beroende av angivet luftläckage i RIUSKA, för Åkroken hus R. 

I figur 28 visas att RIUSKA beräknar att uppvärmningsbehovet för Åkroken hus R ökar med 

28 % vid en ökning av luftläckaget från 0,01 till 0,115 oms/h vid normaltryck. Denna ökning 

kan jämföras med ökningen för samma luftläckageintervall på testhuset som var 20 %. 

Uppvärmningsbehovet ökar mer vid ökat luftläckage i den större byggnaden Åkroken. I 

figur 29 visas samma beräkning gjord i IDA. 

 

Figur 29. Det beräknade uppvärmningsbehovets beroende av angivet luftläckage i IDA ICE, för Åkroken hus R. 
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Figur 29 visar att IDA beräknar att uppvärmningsbehovet för Åkroken hus R ökar med nästan 

8 % vid en ökning av luftläckaget från 0,2 till 2,3 oms/h vid 50 Pa. Detta är en lika stor 

ökning som IDA räknade att testhuset skulle ha vid samma ökning av luftläckaget, se figur 27. 

Vid beräkningar i RIUSKA skiljer sig uppvärmningsbehovets samband med luftläckaget en 

aning mellan testhuset och Åkroken hus R medan i IDA verkar sambanden stämma överens.  

Det beräknade kylbehovet i testhuset plottas i figur 30 och 31 som funktion av luftläckaget. 

 

Figur 30. Beräknat kylbehov i RIUSKA beroende av luftläckaget, för testhuset. 

Figur 30 visar att kylbehovet beräknat i RIUSKA inte förändras särskilt mycket till följd av ett 

ökat luftläckage. Närmare bestämt ökar kylbehovet med 0,1 % (4 kWh) vid en ökning av 

luftläckaget från 0,01 till 0,115 oms/h vid normaltryck. Motsvarande resultat från beräkningar 

i IDA finns i figur 31. 

 

Figur 31.  Beräknat kylbehov i IDA ICE beroende av luftläckaget, för testhuset. 
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Figur 31 visar att IDA beräknar att kylbehovet minskar med lite mer än 6 % (26 kWh) vid en 

ökning av luftläckaget från 0,2 till 2,3 oms/h vid 50 Pa. Det finns två uppenbara skillnader 

mellan dessa kylbehovsberäkningar i IDA och RIUSKA. I IDA minskar kylbehovet med ökat 

luftläckage, se figur 31, medan i RIUSKA ökar kylbehovet med ökat luftläckage, figur 30. I 

RIUSKA är ökningen dock så liten att kylbehovet kan ses som konstant för den ökning av 

luftläckaget som undersökts. Den andra skillnaden är att kylbehovet i RIUSKA är beräknat att 

vara ca 8,5 gånger högre än det beräknade behovet i IDA, se konstanten i 

linjäranpassningarna i figur 30 och 31.  

7.1.2 Köldbryggor 

Sedan 2008 står det inskrivet i BBR att klimatskärmens U-värde ska beräknas med hänsyn till 

köldbryggor. 

Köldbryggor kan inte läggas in separat i RIUSKA, för att få med dem i beräkningarna krävs 

att man beräknar dem på sidan om programmet och korrigerar de U-värden som anges. Idag 

tas köldbryggorna med i energiberäkningar i RIUSKA genom att påverkan från dem 

uppskattas. Uppskattningen kan göras antingen så att påslaget läggs på infiltrationen eller som 

ett procentuellt påslag på den totala värmeförlusten. En kvantitativ uppskattning av 

köldbryggornas inverkan på energiförbrukningen är således svår att göra. Tidigare studier har 

tagit upp detta och de indikerar att köldbryggor kan påverka olika mycket i olika 

konstruktioner, enligt följande: 

1. Thermal bridges in super insulated constructions and their role in the energy balance av Mao 
och Levin, visar att transmissionsförlusterna ökar med mellan 5 och 39 % och 
energianvändningen med 2 till 21 % om köldbryggorna tas med i beräkningarna. [24] 
 

2. Köldbryggors inverkan på energianvändningen, en studie av två bostadshus med 
betongstomme av Svensson och Westberg från 2006 visar att energianvändningen ökar med 
mellan 26-42 % när köldbryggorna tas med i beräkningarna. [25] 
 

3. Energihushållning och köldbryggor i flerbostadshus – en fallstudie i hur dagens byggteknik 
möter BBR:s framtida krav av Malmlöv från 2005 visar att totala energibehovet kan öka med 
upp till 23 % när hänsyn tas till köldbryggor. [39] 

 

Av den anledningen att RIUSKA inte hanterar köldbryggor finns nedan endast en analys av 

hur köldbryggorna påverkar resultatet i IDA. I IDA kan man välja att ange totala 

köldbryggorna för dörrar, fönster och till exempel för skarven mellan ytterväggar och 

innerväggar eller ytterväggar och golv etc. men man kan också välja att ange om 

köldbryggorna är none, good, typical, poor eller very poor. Skillnaden mellan de olika 

graderingarna av köldbryggor i IDA viss i stapeldiagrammet i figur 32. 
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Figur 32. Uppvärmningsbehov beräknat i IDA ICE vid olika nivåer av köldbryggor, för testhuset. 

Som man kan se av staplarna i figur 32 är skillnaden mellan de olika nivåerna på köldbryggor 

olika stora. I tabell 5 framgår att de värden som används vid val av de olika nivåerna. 

Uppvärmningsbehovet för testhuset ökar med 53 % vid en ändring från inga köldbryggor till 

mycket omfattande förekomst av köldbryggor. I figur 33 ses uppvärmningsbehovets beroende 

av köldbryggorna vid energiberäkning av Åkroken hus R, där ökade uppvärmningen med 

85 %. 

 

Figur 33. Uppvärmningsbehov beräknat i IDA ICE vid olika nivåer av köldbryggor, för Åkroken hus R. 
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Tabell 5. Korrigeringsfaktorer för köldbryggor av olika nivåer i IDA ICE.  

Köldbryggor none good typical poor very 

poor 

Yttervägg/innergolv/-

tak 

0,00 

 

0,01 0,05 0,20 0,40 

Yttervägg/innervägg 0,00 0,01 0,03 0,20 0,40 

Yttervägg/yttervägg 0,00 0,06 0,08 0,20 0,80 

Fönster 0,00 0,02 0,03 0,06 0,40 

Dörr 0,00 0,02 0,03 0,06 0,40 

Yttertak/yttervägg 0,00 0,07 0,09 0,30 0,80 

Yttergolv/yttervägg 0,00 0,08 0,14 0,30 0,80 

Balkong/yttervägg 0,00 0,1 0,2 0,80 1,20 

MEDEL 0,00 0,041 0,072 0,236 0,578 

 

I tabell 5 framgår att de köldbryggor som kan väljas har olika nivåer. Nivå None, Good och 

Typical ligger relativt nära varandra medan hoppet till Poor och Very poor är betydligt större. 

7.1.3 Inomhustemperatur 

Inomhustemperaturen underskattas ofta i energiberäkningar och den påverkar energibehovet i 

en byggnad relativt mycket. Detta är antagligen ett större problem i bostadshus där brukarna 

själva kan påverka inomhustemperaturen. I lokaler har brukarna ofta ingen möjlighet att 

påverka inomhustemperaturen utan värme- och ventilation styrs för att hålla en viss 

temperatur i byggnaden. Inomhustemperaturen borde därför inta vara lika osäker när det 

handlar om andra byggnader än bostadshus. Ett värme- och ventilationssystem som styrs av 

temperaturen har oftast inte bara en temperatur att sträva efter. Det kan finnas en temperatur, 

ofta runt 21°C, som är den temperatur som önskas och så kan det finnas en högsta temperatur 

innan kyla sätts in för att sänka temperaturen (till exempel 26°C) och en lägsta temperatur 

innan värmesystemet startas eller höjs till en högre nivå (samma som önskad temperatur eller 

någon grad lägre). 

I figur 34 visas värmebehov för testbyggnaden vid önskad inomhustemperatur på mellan 18 

och 23°C. 
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Figur 34. Energiberäkning i RIUSKA vid varierad inomhustemperatur i testbyggnaden. 

I figur 34 ses beräknat uppvärmningsbehov vid sex olika inomhustemperaturer. 

Uppvärmningsbehovet ökar med cirka 13-17 % per grad inomhustemperatur vid beräkning i 

RIUSKA. I denna beräkning har defaultvärdet på luftläckaget (0,13 oms/h vid normaltryck) 

använts och i IDA-beräkningen vars resultat visas i Figur 35 har default-värdet i IDA använts 

(0,5 oms/h vid 50 Pa). 

 

Figur 35. Energiberäkning i IDA ICE vid varierad inomhustemperatur i testbyggnaden. 

I figur 35 ses beräknat uppvärmningsbehov vid samma sex inomhustemperaturer som i figur 

34. Uppvärmningsbehovet beräknat i IDA ökar med ca 6-18 % vid en grads ökning av 

inomhustemperaturen.   
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7.1.4 Fläktstyrd ventilation 

I RIUSKA kan ventilationssystemet ställas in som  

Variable air volume – VAV 

Constant air volume – CAV 

Cooled beam 

Induction unit 

I VAV och CAV systemen kan tidsschema anges samt verkningsgrad, tillgänglig effekt på 

kyl- och värmebatteri och temperaturerna på tilluftsflödet. I IDA kan VAV-systemet styras av 

olika saker till exempel temperatur, koldioxidhalt i luften eller fukthalt. Även i IDA kan 

tidsscheman ställas in för ventilationen tillsammans med verkningsgrader, SFP-värden och 

till- och frånluftstemperatur. Ventilationssystemen har jämförts med defaultvärden i 

beräkningsprogrammen och i testbyggnaden. 

 

Figur 36. Specifik energianvändning vid beräkning med olika typer av ventilation, för testhuset. 

I figur 36 kan ses hur de olika programmen beräknar det specifika energibehovet för olika 

ventilationssystem men för samma byggnad, med samma önskade inomhustemperatur och 

samma verkningsgrad. Den specifika energin för de båda RIUSKA-beräkningarna är högre än 

för alla IDA-beräkningar.  
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Figur 37. Elförbrukning till el och pumpar i ventilationssystemet vid beräkningar med olika ventilationssystem, för 

testhuset. 

Det som till störst del ändras för de olika ventilationssystemen är hur mycket el som krävs för 

att driva fläktar och pumpar. I dessa beräkningar har alla internlaster samma schema, det 

betyder alltså att behovet borde se likadant ut under dygnet. De två system som är mest lika 

varandra borde vara CAV-systemet för IDA och RIUSKA, och i figur 37 kan man också se att 

detta stämmer ganska bra, pumpar och fläktar verkar gå nästan lika mycket på ett år. Vad 

VAV-systemet i RIUSKA styrs av är inte känt men av någon anledning verkar det dra 

betydligt mer el än vad de olika VAV-systemen i IDA gör. 
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7.2 Mätningar och jämförelse med beräkningar 
I detta delkapitel kommer först en beskrivning av den byggnad som använts för mätning, 

beräkningar och jämförelser sedan presenteras resultaten från dessa. 

7.2.1 Åkroken hus R 

Huset som täthetsmätningen utfördes på kallas Åkroken hus R och är en del i 

Mittuniversitetets campus i Sundsvall. Huset används av industridesignprogrammet för 

föreläsningar och egna studier. En utförligare beskrivning av byggnaden finns i kapitel 5.1 

Åkroken hus R. 

Vid mätningstillfället genomfördes tre undertrycksmätningar, varav två med BD och två 

övertrycksmätningar, båda med BD. Den tredje undertrycksmätningen utfördes med hjälp av 

byggnadens eget ventilationssystem.  

Det var mellan -5 och 0°C under dagen, blåste 1,6 m/s och lufttrycket låg på cirka 102,7 kPa 

enligt Mittuniversitetets väderstation. Under mätningarna var byggnaden i bruk men eftersom 

det var sportlov var det inte mycket folk i byggnaden.  

Resultaten från mätningarna ses i tabell 6, mätresultaten från de olika mätningarna ligger 

relativt nära varandra, även mätningen som utfördes när trycksättningen gjordes med hjälp av 

ventilationssystemet ligger nära de andra värdena. Fullständig rapport från mätningen finns i 

bilaga 3.  

Tabell 6. Resultat från provtryckning av Åkroken hus R. 

Mätning Läckflöde vid 

50 Pa [l/s, m
2
] 

Läckflöde vid 

50 Pa [oms/h] 

Volymflöde 

[l/s] 

Undertrycksmätning 1 0,78 0,87 2 203 

Undertrycksmätning 2 0,93 1,02 2 605 

Undertrycksmätning 3 (vent) 0,8 0,9 2 350 

Övertrycksmätning 1 0,88 0,98 2 481 

Övertrycksmätning 2 0,91 1,01 2 572 

Medelvärde: 0,87 0,96 2442 

(vent) mätningen utfördes med hjälp av byggnadens eget ventilationssystem 

 I figur 38 visas resultatet från mätningarna i ett stapeldiagram för att illustrera hur resultaten från de 

fem olika mätningarna stämde överens med varandra. 
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Figur 38. Det uppmätta luftläckaget i Åkroken hus R. Avvikelselinjerna står för felen för de fyra första mätningarna 

beräknade av provtryckningsprogrammet och för provtryckning med ventilationsfläkten är felet uppskattat. 

Datorprogrammet som tillhörde den BD som användes vid provtryckningarna räknar med ett 

mycket litet fel i mätningsresultatet. Medan den mätning som gjordes manuellt med hjälp av 

ventilationsfläkten uppskattas ha en relativt stor felkälla i och med flödesmätningen i 

ventilationsröret som var svår att få exakta mätvärden på. 

7.2.2 Jämförelse av mätning med Blower Door och Ventilationssystem 

Att göra en täthetsmätning med en så kallad Blower Door (BD) är ett beprövat sätt där det 

finns en utvecklad standard för proceduren med noggrann beskrivning av tillvägagångssättet. 

Vid provtryckning med ventilationssystemet måste man se till att det finns möjlighet att mäta 

luftflödet i ventilationskanalen, samt att man har en tryckmätare för att mäta tryckdifferensen 

mellan ute och inne samt det uppbyggda trycket, sedan får kompensering för eventuell vind 

och temperaturskillnad mellan inne och ute göras för hand. Detta gör att tryckning med 

ventilationssystem kan kännas krångligare eller omständligare än att trycka med BD. 

Samtidigt kan det vid en provtryckning av en större byggnad vara nödvändigt att ta hjälp av 

befintliga ventilationsfläktar eftersom BD-fläkten kan vara för liten för att åstadkomma ett 

tryck i byggnaden. 

7.2.3 Åkroken hus R – jämförelse av beräknat och uppmätt behov 

Vid analysering av avvikelser mellan beräknat och uppmätt energibehov i en byggnad kan det 

vara bra att fundera över om byggnaden används i den utsträckning den projekterats för eller 

om till exempel inomhustemperaturen varit högre eller fler personer än beräknat vistats i den. 

Åkroken hus R byggdes 2008-2009. Under 2010 gick ventilationen dygnet runt hela året för 

att torka ut konstruktionen och för att ventilera ut emissioner från material. Värmebehovet var 

därför betydligt högre 2010 än 2011 när ventilationen reglerades efter behovet. Från 

Akademiska hus tillhandahölls energidata för åren 2010 och 2011 men i jämförelser med de 

beräknade värdena har endast data från 2011 använts eftersom de borde motsvara en mer 

normal användning av byggnaden.  
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Byggnadens energiförbrukning jämförs både med kraven i BBR 18 och BBR 19, eftersom 

BBR 18 var det som gällde när byggnaden uppfördes och BBR 19 är de nya kraven som 

började gälla i januari 2012.  

Följande krav gäller för Åkroken hus R enligt BBR 18: 

För lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme, Åkroken hus R har fjärrvärme, 

gäller specifik energianvändning på maximalt 120 kWh/m
2
 Atemp och år och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient under 0,7 W/m
2
, K.  

Om Åkroken skulle ha byggts idag hade följande krav gällt: 

Specifik energianvändning på maximalt 100 kWh/m
2
, Atemp och år och genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient under 0,6 W/m
2
, K. 

Energidata från Akademiska hus är normalårskorrigerade, dessa data finns att se i bilaga 4. I 

figur 39 visas en jämförelse över det verkliga och det beräknade uppvärmningsbehovet. 

 

Figur 39. Jämförelse mellan beräknat och verkligt uppvärmningsbehov, siffrorna inom parentes visar skillnad mellan 

beräknat och verkligt behovet i antal MWh. nN står för antal omsättningar per timme vid normaltryck, och n50/20 

betyder att normalläckaget beräknats med tumregeln. 

Det beräknade uppvärmningsbehovet i RIUSKA överskattas med mellan 15 och 40 % 

beroende på vilken beräkning man jämför med medan beräkningen i IDA har underskattat 

behovet med ca 13 %. Den första beräkningen i RIUSKA gjordes i samband med att huset 

projekterades och i den var inte den fjärde våningen uppvärmd eftersom den togs i bruk 

senare. Övriga beräkningsresultat från RIUSKA, andra, tredje och fjärde stapeln i figur 39, 

har gjorts i en modifierad beräkningsmodell. Det vill säga den befintliga modellen från 

projekteringen modifierades efter samtal med personer på Sweco och vad som verkat rimligt. 
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De ändringar som gjorts är att fler datorer satts in och internlastscheman har ändrats för att 

förenkla byggandet av modellen i IDA.  

I energiberäkningarna som gjordes vid projektering av Åkroken hus R användes det default-

värde som finns förinställt i RIUSKA. Default-inställningen för luftläckaget i RIUSKA är 

0,13 oms/h vid. I beräkningen från projekteringstillfället ligger specifika energibehovet under 

kraven som gällde då men över dagens krav se figur 40. Det uppmätta luftläckaget på 0,96 

oms/h vid 50 Pa omvandlades med tumregeln till normaltrycksläckage på 0,048 oms/h. Vid 

användning av detta värde i RIUSKA, beräknas specifika energibehovet till precis över 

gränsen för dagens BBR-krav. 

Normalluftläckaget (stapel nummer 5 i figur 39) beräknat med hjälp av densitetsskillnader blir 

0,146 oms/h. Användning av detta värde vid beräkning i RIUSKA ger det högsta 

energibehovet. Det resultat som stämmer bäst överens med uppmätt värmebehov är det med 

IDA beräknade behovet där det mätta luftläckaget 0,96 oms/h används. Detta är också det 

enda resultat som är lägre än det uppmätta värdet. I beräkningen i IDA har ingen inställning 

gjorts som anger vilket uppvärmningssätt Åkroken hus R har utan programmet beräknar 

endast den energimängd som behövs för att täcka behovet. Det som hade blivit skillnad om 

vattenburet värmesystem valts är att bland annat att el till pumpar hade tillkommit. I figur 40 

visas den specifika energianvändningen uppdelad i värme, el och tappvarmvatten. 

 

Figur 40. Jämförelse mellan beräknade och verkliga specifika energibehovet, den ljusa linjen motsvarar dagens BBR- 

krav för denna byggnad. 

Det specifika energibehovet i en byggnad är summan av uppvärmningsbehovet, 

tappvarmvattenförbrukningen och fastighetselen per kvadratmeter tempererad area. Enligt 

Figur 40 är elförbrukningen överskattad i beräkningen i IDA. Elen i dessa staplar är den totala 

elförbrukningen i huset, både fastighets- och verksamhetsel detta eftersom det var fallet i de 

0

20

40

60

80

100

120

140

Sp
e

ci
fi

ka
 e

n
e

rg
ib

e
h

o
ve

t 
[k

W
h

/m
2

 A
te

m
p

] 

EL [kWh]

TVV [kWh]

Värme [kWh]

BBR 2012

BBR 2008



Resultat  Johanna Persson 
Lufttäthetens inverkan på energiberäkningar för byggnader 
 

50 

 

data som erhölls från Akademiska hus. Tappvarmvattnet är endast en liten del i detta så denna 

har inte någon större påverkan på det totala resultatet. IDA beräknar ett betydligt högre värde 

på fastighetselen än RIUSKA, anledningen till detta är okänd men det verkliga värdet ligger 

ungefär mitt emellan RIUSKA och IDA. Värmebehovet beräknat med det uppmätta läckaget 

vid 50 Pa i IDA och omräknat med tumregeln i RIUSKA är de två beräkningar som ligger 

närmast den uppmätta förbrukningen. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel finns en utförlig diskussion av de resultat som presenterats i tidigare kapitel 

tillsammans med diskussion angående de energiberäkningar och jämförelser som gjorts. 

Några diskussionsämnen som tas upp är osäkerheten i indata, luftläckage och köldbryggor. 

8.1 Osäkerhet i indata 
Energiberäkningarna beror av de indata som användaren stoppar in i ett beräkningsprogram, 

samt av de approximationer och förenklingar som görs i inställningar och liknande. Ibland 

känns det som att alla dessa avvikelser från verkligheten och osäkerhet i indata borde göra att 

resultaten från beräkningarna ligger långt från verkligheten. Så är det antagligen inte eftersom 

många av de förenklingar som görs påverkar resultatet i mycket liten utsträckning och även 

osäkerheten i många indata har en påverkan på resultatet som antagligen är försumbar. För att 

ta reda på hur de energiberäkningar som görs stämmer överens med verkligheten och för att ta 

reda på hur de kan förbättras krävs att uppföljningar av projekterade byggnader görs. Det är 

svårt för mig att säga vilka variationer av resultatet från energiberäkningarna som kan 

tolereras när man inte vet hur väl de beräknade energibehoven stämmer med verkliga behov. 

Däremot har jag studerat vilka utslag indata som luftläckage och köldbryggor har på resultatet 

i beräkningarna. Det jag kan se i resultaten är att läckaget i intervallet som är intressant ger 

mindre utslag på det beräknade energibehovet än vad det beräknade behovet kan skilja sig 

från den uppmätta energianvändningen. Detta resultat gäller inte för de beräkningar med 

köldbryggorna som gjorts i IDA. 

I detta projekt har endast en jämförelse gjorts mellan uppmätt och beräknat energibehov. 

Detta gör att jag inte kan dra någon slutsats om huruvida energiberäkningarna här på Sweco 

skiljer sig mycket från verkligheten eller ej. I den jämförelse som gjorts i detta projekt skiljer 

sig det beräknade uppvärmningsbehovet mellan 13 och 40 % från det uppmätta behovet. Av 

de beräkningar som syftas till är fyra gjorda i RIUSKA och endast en i IDA. I fyra av de fem 

beräkningar som jämförts med de uppmätta värdena har värmebehovet överskattats. De 

överskattade värdena är beräknade i RIUSKA och det underskattade värdet är beräknat i IDA. 

Det man måste tänka på i denna jämförelse är att den uppmätta förbrukningen kommer från 

endast ett år vilket gör att det bara finns ett specifikt värde att jämföra med. Detta värde, 

energibehovet från 2010, är normalårskorrigerat och ska därför motsvara ett genomsnittsår. 

Jag tror dock att om man jämför normalårskorrigerade årsdata från fler år så finns det en viss 

variation, denna variation bör dock vara betydligt mindre än den variation som de beräknade 

energibehovet kan ha. 

Frågan är vilka indata som är så osäkra att de riskerar att påverka det beräknade energibehovet 

”för mycket”.  

Hur mycket beräknat energibehov skiljer sig från uppmätt behov är antagligen mycket olika 

men min uppfattning är att avvikelser upp emot 30 % inte är ovanligt. Det skulle kunna vara 

så att eftersom syftet med energiberäkningar ofta är att påvisa att en byggnad håller sig inom 

de krav som finns så underskattas det beräknade behovet. Så är dock inte fallet för de 

beräkningar jag studerat och gjort för Åkroken hus R där behovet överskattas i fler 
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beräkningar än underskattas. Resultatet från IDA-beräkningen ligger närmare verkligheten än 

resultaten från RIUSKA. Ett överskattat energibehov är inte så farligt om det fortfarande 

hamnar under de krav som finns eftersom det då kan tyda på att man tagit till marginaler. Ett 

underskattat energibehov är värre eftersom då kanske nödvändiga åtgärder som behövts för att 

få byggnaden att klara de krav som finns inte tagits till i byggnationsskedet och då blir mycket 

dyrare att åtgärda i efterhand. 

8.2 Luftläckage  
Luftläckaget är en faktor som blir allt viktigare ju mer energisnålt ett hus är eftersom den då 

kan stå för en större del av förlusterna. Med dagens utveckling inom byggnadstekniken 

innebär det att luftläckaget blir en allt viktigare parameter i våra energiberäkningar. Det man 

kan se i resultatkapitlet är att energiberäkningsprogrammen i detta projekt hanterar 

luftläckaget på olika sätt, till exempel kan man se att i IDA påverkas det beräknade 

värmebehovet inte alls i samma utsträckning som det gör i RIUSKA.  

I RIUSKA anger användaren luftläckaget som är vid normala tryckförhållanden, om man 

känner till det läckage som är vid 50 Pa måste man alltså räkna om det till luftläckage vid 

normaltryck. Denna omvandling kan man som beskrivits göra på olika sätt, genom tumregeln 

eller genom att räkna med densitets och tryckskillnader som man tror sig ha i normalfallet. 

Om man antar att intervallet för läckage vid 50 Pa ligger mellan 0,2 och 2,3 oms/h, ligger 

intervallet för tumregelkorrigerade värden på 0,01 till 0,115 oms/h vid normaltryck. Dessa 

korrigerade värden känns mycket låga i och med att defaultvärdet i RIUSKA ligger på cirka 

0,13 omsättningar per timme. I en internrapport angående indata till energiberäkningar 

rekommenderas inte läckage inklusive korrigering för vädring under 0,1 omsättningar per 

timme att användas annat än i specialfall, ty det är väldigt lågt. Så varför är det normala 

intervallet så långt under det lägsta värdet man bör använda och hur stor påverkan har 

vädringen? 

Vädring tycker jag inte verkar helt klart om man ska ta med i beräkningarna eller inte, enligt 

Tommy Schröder på Sweco i Sundsvall tar de inte med vädring i sitt nuvarande projekt som 

beräknas i IDA eftersom de vill att byggnaden ska klara kylbehovet utan att man måste vädra. 

Enligt den internrapport som hittats angående indata föreslås ett tillägg på 0,01-0,07 oms/h i 

RIUSKA och enligt Svebys Brukarindata ska man lägga till 4 kWh/m
2
 i bostäder. 

Jag har också försökt att beräkna luftläckaget vid normaltryck genom att använda de 

temperatur- och densitetsskillnader som uppstår i normalfallet. Det som då kan vara svårt att 

uppskatta eller känna till är hur stor tryckdifferensen från ventilationssystemet är. Enligt 

litteratur och ingenjörer på Sweco säger man att i från- och tilluftsventilerade byggnader kan 

man anta att den mekaniska tryckdifferensen är nära noll medan i frånluftventilerade 

byggnader finns ett undertryck. I Åkroken-fallet antar jag då att tryckdifferensen som kommer 

av ventilationen kan försummas och den termiska drivkraften är densitetsskillnaden mellan 

5°C luft (årsmedeltemperatur i Sundsvall) och 21°C som är inomhustemperaturen. Jag har 

också valt att inte ta hänsyn till vindtrycksdifferensen. Med dessa antaganden kan jag räkna 

om det uppmätta luftläckaget vid 50 Pa (0,96 oms/h) till normalläckaget 0,146 oms/h. 

Omvandling med hjälp av tumregeln hade i detta fall gett 0,048 oms/h. Jag har i mina 
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beräkningar valt att använda normalläckage beräknat med tumregeln eftersom det är en 

erkänd metod. Anledningen till detta är att jag tror att det inte är så enkelt som att säga att den 

mekaniska drivkraften är nära noll och vinden har antagligen en betydande påverkan på 

läckaget och borde därför tas med.  

Läckaget går alltså troligtvis inte att ställa upp som schablonvärden för olika typer av 

byggnader, särskilt inte när det finns så lite mätdata som det gör idag. Det finns ju heller inte 

så många projekt där man kan jämföra den beräknade energianvändningen med den verkliga 

för att se om det stämmer överens och om läckaget spelar någon roll.  

8.3 Köldbryggor 
Köldbryggor är en faktor som många verkar överens om spelar en relativt stor roll för 

energiberäkningar, i RIUSKA kan köldbryggor inte ens anges i programmet. För att ta hänsyn 

till dessa kan man då istället beräkna dem själv och korrigera U-värden som läggs in i 

programmet eller uppskatta ett påslag på läckage eller värmeförluster. Att uppskatta påverkan 

från köldbryggor är inte lätt, olika studier visar att köldbryggornas påverkan på energibehovet 

kan variera kraftigt.  

I IDA väljer man att beräkna med olika korrigeringsfaktorer beroende på om man anser att 

byggnaden man beräknar har bra, typiska eller dåliga köldbryggor. Frågan är vad det betyder, 

vad är bra köldbryggor och vad är dåliga, hur vet man det utan att beräkna dem? Det går att 

själv ange vilka korrigeringsfaktorer som ska användas för olika konstruktionsdelar. 

Jag tycker att i och med att det står i BBR att köldbryggor ska finnas med i beräkningar idag 

borde det finnas ett större intresse från energiingenjörernas sida att göra det själva eller att 

utföra större påtryckningar på konstruktörerna så att de beräknar påverkan från köldbryggor. 

8.4 Övriga osäkra indata 
Nedan diskuteras några av de punkter från den lista med indata från kapitel 2 Metod som 

ansågs hanteras på ett osäkert sätt. 

Osäkert hur noggrant fönster hanteras när det gäller area, U-värde, g-faktor, sol-

avskärmning, skuggning, etc. samt hur stor betydelse det har. 

U-värde och G-faktor för fönster fås från leverantör, solavskärmning och skuggning kan 

simuleras i IDA genom att omgivande skuggande byggnader kan byggas upp i modellen. I 

IDA kan man också välja och styra solavskärmningen på ett noggrant sätt. I RIUSKA finns 

dess möjligheter inte, en viss avskärmning är möjlig men den kan inte specificeras med 

samma noggrannhet som i IDA. Jag vet inte hur stor påverkan detta har på de totala 

energiberäkningarna, men det kanske kan vara ett förslag till fortsatt arbete. 

Värmeåtervinning tycks approximeras till allt för optimistiska nivåer. Elanvändning för 

pumpar, fläktar och kylmaskiner är ofta optimistiskt beräknade av beräkningsprogrammen.  

Dessa värden borde komma från leverantören om man vet vilka apparater som kommer att 

användas, det är okänt hur stor påverkan denna osäkerhet har. Jag har dock inte funnit några 
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studier som tar upp underskattning av värmeåtervinning som en stor osäkerhet i 

energiberäkningar.  

Storlek på personvärmetillskott/närvarotider och värmetillskott från maskiner (speciellt i 

lokaler) baseras på allt för osäkra uppgifter. 

Brukarrelaterade indata som personvärme, närvarotider, värmetillskott från maskiner etc. är 

osäkra uppgifter, frågan är om det finns ett mönster. Överskattas de eller underskattas de? 

Det finns flera studier som visar på att de brukarberoende parametrarna inte är de som har 

störst påverkan, till exempel Energiprestandaanalys 10 [12] som tagits fram av Sveby och 

Energianvändning i nybyggda flerbostadshus i Bo01-området i Malmö som är en 

licentiatavhandling [11] från Lunds universitet. 

Innetemperaturen stämmer ofta inte med antaganden i beräkningarna, den underskattas ofta 

med någon grad. 

 I kontorsbyggnader eller andra typer av lokaler eller större byggnader finns ofta ett 

ventilation-/värmesystem som styrs av inomhustemperaturen och där brukarna inte själva kan 

gå och ”skruva upp” värmen. Detta gör att det inte borde ligga så stor osäkerhet i detta 

antagande om man förutsätter att det är känt vilken temperatur som valts som den önskade 

temperaturen. 

I bostäder kan detta vara ett större problem, en lösning skulle kunna vara att beräkna 

energibehovet för tre olika temperaturer, till exempel den man tror kommer gälla ± 1°C.  

Uttorkning av byggfukt eller annat fukttillskott i byggnaden glöms ofta bort och det finns 

ingen standard för hur detta ska tas hänsyn till. 

Vid uppföljning av energiberäkning av byggnader bör man tänka på att första året är det 

möjligt att ventilationen använts i större utsträckning än ett vanligt år. Detta eftersom 

byggnaden behöver torka och man vill ventilera bort vissa emissioner som är höga i ett 

nybyggt hus. Vid uppföljning av energiberäkningar bör man därför vänta till huset varit i bruk 

mer än ett år. 

8.5 Jämförelse av beräkningsprogram, RIUSKA och IDA ICE  
IDA ICE och RIUSKA är två beräkningsprogram som är uppbyggda på ungefär samma sätt 

men som skiljer sig åt bland annat i frågan hur stor påverkan användaren har. I RIUSKA 

använder man en modell som laddas in i programmet och i IDA kan man också göra det men 

där kan man även välja att bygga upp modellen direkt i IDA. De likheter jag syftar på är hur 

man hanterar denna modell, man lägger manuellt in internlaster och scheman för dem, man 

väljer väggkonstruktioner och anger U-värden och G-faktor och så vidare. 

Ventilationssystemet kan väljas för olika rum eller olika grupper av rum. Det som skiljer dem 

åt är att i IDA har du mycket större valmöjligheter, det finns fler typer av ventilationsstyrning 

och man kan lägga in köldbryggor och olika förluster för varmvatten och liknande. Man har 

helt enkelt större makt i IDA samtidigt som IDA kan göra fler saker och det finns en 

användbar manual. I RIUSKA är det svårare att spåra resultatets värden och om man inte vet 
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hur några indata ska anges står det troligtvis inte i manualen vilket gör att man får testa sig 

fram och hoppas att det blir rätt.  

Min uppfattning är att IDA på de flesta plan är ett bättre och på många sätt ett mer 

lätthanterligt program. Detta eftersom att det ofta är enklare att lära sig vilka indata som ska 

skrivas in än att göra rimliga förenklingar och korrigera indata hit och dit innan de används 

för att allt inte kan anges. Det som är negativt med IDA är att beräkningarna tar väldigt lång 

tid när det blir lite större objekt. Åkroken hus R tog ungefär två timmar att beräkna vilket kan 

jämföras med RIUSKA som går på cirka tio sekunder. 

8.6 Rekommendationer och riktlinjer 
För att ställa upp riktlinjer med schablonvärden som med god säkerhet motsvarar luftläckage 

och köldbryggor i byggnader krävs en betydligt större och noggrannare utredning, om det ens 

är möjligt. Utifrån de studier och den litteratur som studerats verkar det inte som att någon 

tidigare lyckats sätta upp några klara samband mellan byggnadstyp och läckage eller liknande. 

Istället verkar det som att många menar att det i dagsläget beror mer på utförandet och 

noggrannheten hos byggarna än själva konstruktionstypen. 

De rekommendationer jag kan ställa upp behandlar i första hand luftläckaget. Köldbryggorna 

har inte fått den plats i projektet som jag hade tänkt. Detta dels eftersom läckaget tagit mer tid 

och dels eftersom frågan om köldbryggor främst handlar om vem och med vilka hjälpmedel 

de ska beräknas och inte om det är möjligt att beräkna dem.  
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9 Slutsatser 
Syftet med detta projekt var att sammanställa riktlinjer för användning av indata för Sweco 

Systems i Sundsvall. Det är svårt att ta fram konkreta schablonvärden eller rekommendationer 

om de indata som används. Det finns olika uppfattningar om huruvida det är de byggnads- 

eller brukarberoende parametrarna som har störst betydelse i energiberäkningar och för den 

verkliga energianvändningen.  

Det finns dock ett mönster i de studier som studerats, vissa indata tas upp oftare än andra när 

energiberäkningar diskuteras. Dessa indata är bland annat inomhustemperatur, brukarvanor, 

köldbryggor och luftläckage.  Luftläckaget har varit huvudfokus genom detta projekt och de 

data som studerats visar att storleken på läckaget ofta varierar oberoende av byggnadernas 

konstruktionstyp. Det kan också vara svårt att dela upp byggnader efter konstruktion. 

Betonghus kan exempelvis vara platsgjutna, i block, eller ha utfackningsväggar vilket skapar 

olika förutsättningar för otätheter trots att de alla är betonghus. Att koppla ihop luftläckaget 

med byggnadsår är svårt eftersom de flesta byggnader som har täthetsprovats är nya 

byggnader.  

I kapitel 2 Metod beskrivs en lista över de indata som av Sweco ansågs hanterades på ett 

osäkert sätt. Luftläckaget ingick i en av dessa punkter: 

 Luftläckage till följd av otätheter, uppskattningar av läckageflödets storlek har ingen 

praktisk återkoppling till hur byggnaden i själva verket är byggd 

Slutsatsen i detta arbete är att det i dagsläget inte är möjligt att koppla ihop byggnadstyp och 

storleken på luftläckaget. Det enda man kan säga är att platsgjutna betonghus allmänt 

uppfattas som den tätaste konstruktionen och trähus som den med störst variation på 

luftläckaget.  

Moderna byggnader har enligt de data som studerats ett läckage mellan 0,2-1,5 l/s, m
2
 vid 50 

Pa eller alternativt 0,2-2,3 oms/h vid samma tryckdifferens.  

Det beräknade uppvärmningsbehovet för testhuset ökar med 7 % i IDA och 20 % i RIUSKA 

vid en ökning av luftläckaget från det lägsta värdet i intervallet ovan (0,2) till det högsta 

värdet (2,3). Samma jämförelse för beräkningar av uppvärmningsbehovet för Åkroken hus R 

ger en ökning på 8 % i IDA och 28 % i RIUSKA. Slutsats från detta är att luftläckaget spelar 

en betydligt större roll vid beräkning med RIUSKA jämfört med IDA. 

Känslighetsanalysen har visat hur energiberäkningsprogrammen hanterar luftläckage, vilket 

har större betydelse för beräkningar i RIUSKA än i IDA. Det är svårare att fastställa ett bra 

värde på läckaget till RIUSKA eftersom det inte är självklart hur det ska omvandlas från 

mättrycket 50 Pa till det så kallade normaltrycket.  

En slutsats som kan dras från de mätningar som är utförda av Sweco är att läckagemätningar 

alltid borde utföras på hela byggnader, eller att läckagemätningar på hela byggnader inte bör 

jämföras med resultat från provtryckning av till exempel rum eller lägenheter i byggnader. 
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Detta eftersom enheten l/s, m
2
 omslutningsarea inte är jämförbar från mätning av hel byggnad 

till byggnadsdel. Definition av omslutningsarean är det som avgör. 

Köldbryggor togs också upp i en av punkterna i listan som finns beskriven i metoden och som 

omnämndes ovan: 

 Köldbryggor underskattas eller tas ej med i energiberäkningarna. 

Slutsatsen av denna undersökning är att köldbryggor har större påverkan än luftläckaget på 

energiberäkningar med IDA. I en jämförelse mellan de olika nivåerna av köldbryggor i IDA 

är ökningen från none till very poor cirka 30 % för det specifika energibehovet. Vilken nivå 

på köldbryggor som ska användas för specifika byggnader är inte entydigt.  
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Bilaga 1: Indatalista till RIUSKA och IDA ICE 

Indata RIUSKA: 

Indata Enhet Övrigt Tillstånd 

Tempererad area Atemp [m2]  Känd 
Konstruktionstyngd Tung/medel/lätt  Känd 
U-värde vägg  [W/(m2,K)]  Känd eller beräknas 

av RIUSKA från kända 
material 

U-värde golv  [W/(m2,K)]  
U-värde tak  [W/(m2,K)]  
U-värde fönster [W/(m2,K)] (glas/dörrblad, karm) Känd (leverantör) 
U-värde dörr [W/(m2,K)] (glas/dörrblad, karm) Känd (leverantör) 
Total transm.  solenergi G-värde [%] (För fönster och dörrar) Känd (leverantör) 
Direkt transm. 
solenergi 

ST-värde [%] (För fönster och dörrar) - 

Dagsljustransmittans LG-värde [%] (För fönster och dörrar) - 
Area per fönster/dörr [m2]  Känd 
Multiplikator U-värde [%] (Solskydd) - 
Multiplikator G-värde [%] (Solskydd) - 
Multiplikator ST-värde [%] (Solskydd) - 
Solskyddets typ, 
placering och styrning 

  - 

Byggnadens orientering [m2/väderstreck] (väggar, fönster & dörrar) - 

Skuggning av omkr.l. 
bygg. 

[m2] (väggar, fönster & dörrar) - 

Lufttäthet:    
Läckflöde klimatskal [oms/h] (Hela byggnaden & per rum, vid 

normaltryck) 
Uppskattas och 
räknas ihop eller 
mäts 
 

Läckflöde vid vädring [l/s, m2],[oms/h] (Hela byggnaden & per rum) Uppskattas, 
schablonvärde finns. 

Omslutningsarea Aoms [m
2]  Känd 

Köldbryggor:    
Linjära köldbryggor Ψ [W/(m, K)] (Hela byggnaden & per rum) Uppskattas som en 

CF på totala 
energiförbrukningen/ 
läggs till som påslag 
på infiltration. 

Längd på Ψ [m]  

Ventilation:    
Ventilationssystem   Känd 
Tilluft fläkttryck [Pa]  Känd 
Tilluft 
fläktverkningsgrad 

[%]  Känd 

Frånluft fläkttryck [Pa]  Känd 
Frånluft 
fläktverkningsgrad 

[%]  Känd 

Verkningsgrad VÅV [%]  Känd 
SFP (Total fläkteffekt) [W/(l/s)]  Beräknas 
Tilluftstemperatur [°C]  Känd 
Temperaturhöjning [°C]  Känd 



fläktar 
Krav rumstemperatur [°C] (Min och max) Känd 
Medelluftflöde under 
uppvärmningssäsong 

[l/(s, m2)]  Beräknas 

Värme:    
Energikälla (värme) tex fjärrvärme, 

bergvärme, etc. 
 Känd 

Värmedistributionstyp tex vatten- /elburen  Känd 
Värmesystem  tex radiator, 

golvvärme, 
fläktkonvektor 

 Känd 

Drifttid värmesystem Schema  Känd 
Eventuellt:    
Värmepump:    
Värmepumpstyp   - 
Värmefaktor   - 
Kondensoreffekt [kW]  - 
Användningsområde   - 
Erhållen energi [kWh]  - 
Kyla:    
Kylproduktion   - 
Kylsystem   - 
Kyleffekt [W]  Dimensioneras (finns 

eller finns inte) eller 
är känd 

Kylfaktor/COP   - 
Frikyla   - 
Användningsområde   - 
Erhållen energi [kWh]  - 
Internlaster:    
Personlast [person/m2] (Typrum) Uppskattad 
Drifttid personlast Schema (Typrum) Uppskattad 
Verksamhetsel [W/m2] (Typrum) Uppskattad 
Drifttid verksamhetsel Schema (Typrum) Uppskattad 
Belysningsel [W/m2] (Typrum) Uppskattad 
Drifttid belysnings Schema (Typrum) Uppskattad 
Börvärde rumsvärmare  [°C] (Typrum) Känd 
Börvärde rumskylare [°C] (Typrum) Känd 
Fastighetsel  [kWh/m2] (Typrum) Uppskattad 

  



Indata IDA ICE 

Indata Enhet och övrigt Tillstånd 

Orientering [°] Känd 
Marktemperatur [°C] Känd – Statistik 
U-värde vägg  [W/(m2,K)] Känd – Konstruktör 
U-värde golv  [W/(m2,K)] Känd– Konstruktör 
U-värde tak  [W/(m2,K)] Känd– Konstruktör 
U-värde fönster [W/(m2,K)] Känd– Konstruktör 
U-värde dörr [W/(m2,K)] Känd– Konstruktör 
U-värde karm [W/(m2, K)] Känd– Konstruktör 
Total transm. solenergi G-värde [%]  Känd– Leverantör 
Direkt transm. solenergi ST-värde [%] Känd– Leverantör 
Dagsljustransmittans LT-värde [%] Känd– Leverantör 
Area per fönster/dörr [m2] Känd– Ritning   
Andel karm [%] Känd 
Multiplikator U-värde [%](Solskydd) Känd 
Multiplikator G-värde [%](Solskydd) Känd 
Multiplikator ST-värde [%](Solskydd) Känd 
Solskyddets typ, placering och styrning  Känd 

Skuggn.omkringl.byggn. [distans och höjd, m] Känd 

Lufttäthet:   
Läckflöde klimatskal [l/s, m2] (Hela byggnaden, vid 50 Pa eller 

årsmedel(1/20)) 
Uppskattad 

Köldbryggor:   
Linjära köldbryggor Ψ [W/(m, K)] (se tabell nedan) Uppskattad, tabell 

finns i IDA 
Ventilation:   
Ventilationssystem  Känd 
Drifttid aggregat Schema Känd 
Tilluft fläkttryck [Pa] (Tot inkl agg./kanaltryck) Känd 
Tilluft fläktverkningsgrad [%] Känd 
Frånluft fläkttryck [Pa] Känd 
Frånluft fläktverkningsgr. [%] Känd 
Verkningsgrad VÅV [%] Känd 
SFP (Total fläkteffekt) [kW/(m3/s)] Känd 
Tilluftstemperatur [°C] Känd 
Temp.höjning fläktar [°C] Känd 
Krav rumstemperatur [°C] (Min och max) Känd 
Tilluftsflöde, drift [l/(s, m2)], [l/s] (Hela byggn. & per rum) Känd 
Frånluftsflöde, drift [l/(s, m2)], [l/s] (Hela byggn. & per rum) Känd 
Tilluftsflöde, ej drift [l/(s, m2)], [l/s](Hela byggn. & per rum) Känd 
Frånluftsflöde, ej drift [l/(s, m2)], [l/s](Hela byggn. & per rum) Känd 
Summa tilluftsflöde [l/(s, m2)], [l/s](Hela byggn. & per rum) Känd 
Summa frånluftsflöde 
 

[l/(s, m2)], [l/s](Hela byggn. & per rum) Känd 

Värme:   
Energikälla (värme) tex fjärrvärme, bergvärme, etc Känd 
Värmedistributionstyp tex vatten- /elburen Känd 
Värmesystem  tex radiator, golvvärme, fläktkonvektor Känd 
Drifttid värmesystem Schema Uppskattad 
Varmvattenanvändning [l/pers, dag], [kWh/m2], [kWh/år] Uppskattad 



Distributionsförluster:   
Varmvattencirkulation [W/m2] , [% av förlust till zooner]* Uppskattad enl. tabell 
Kylsystem [W/m2] , [% av förlust till zooner]* Uppskattad enl. tabell 
Ventilationskanaler [W/m2] , [% av förlust till zooner]* Uppskattad enl. tabell 
Värmesystem  [% av distribuerad värme]**, [% av förlust 

till zooner]* 
Uppskattad enl. tabell 

Eventuellt:   
Kyla:   
Kylproduktion   
Kylsystem  Känd 
Kyleffekt [W] Känd eller dimension. 
Internlaster:   
Personlast [person/m2] Uppskattad 
Drifttid personlast Schema Uppskattad 
Verksamhetsel [W/m2] Uppskattad 
Drifttid verksamhetsel Schema Uppskattad 
Belysningsel [W/m2] Uppskattad 
Drifttid belysnings Schema Uppskattad 
Börvärde rumsvärmare  [°C] Känd 
Börvärde rumskylare [°C] Känd 
Fastighetsel  [kWh/m2] Uppskattad 

 

* Förinställd procentsats i IDA för förlust som deponeras i rum är 50 %   

** En procentsats av den distribuerade värmen som är förluster.   

Förslag på KÖLDBRYGGOR från IDA, W/K/(m skarv).  OBS!! Använd endast som 
riktmärke! 

 Bra Typisk Dålig Mycket 
dålig 

Yttertak mot bjälklag 0,01 0,05 0,2 0,4 

Yttervägg mot 
innervägg 

0,01 0,03 0,2 0,4 

Yttervägg mot 
yttervägg 

0,06 0,08 0,2 0,8 

Anslutning fönster 0,02 0,03 0,06 0,4 

Anslutning dörr 0,02 0,03 0,06 0,4 

Yttertak mot yttervägg 0,07 0,09 0,3 0,8 

Grund mot yttervägg 0,08 0,14 0,3 0,8 

Balkonggolv mot 
yttervägg 

0,1 0,2 0,8 1,2 

 

  



Förslag på DISTRIBUTIONSFÖRLUSTER från IDA, W/(m2 golvarea). OBS!! Använd 
endast som riktmärke! 

 Bra Typsik Dålig Mycket dålig  

Vamrvattencirkulation 0,212 0,5 1,08 3  

Kylsystem 0,212 0,52 1,08 2  

Ventilationskanaler 0,264 1,32 6,2 20  

 

 

  



Bilaga 2: Täthetsmätning, beskrivning av utförande och krav. 

Specifika krav för fullständig mätning enligt CEN (2000): 
 Krav på mätutrustning 

o Instrument som kan mäta tryckdifferensen med en noggrannhet på ± 2 Pa inom 

området 0 till 60 Pa. 

o Luftflödesmätare en säkerhet på ± 7 %. (Flödesmätningen ska korrigeras map 

densiteten. 

o Temperaturmätare med säkerhet på ± 1 K. 

 Meteorologiska villkor 

o Om produkten av inomhus/utomhus-temperaturdifferensen och byggnadens höjd 

överstiger 500 m*K kommer antagligen inte nolltryckstestet att vara genomförbart, 

vilket betyder att mätningen inte är värd att genomföra. 

o Om vindhastigheten överstiger 6 m/s eller når en 3:a på Beaufort-skalan kommer 

antagligen inte nolltryckstestet att vara genomförbart, vilket betyder att mätningen 

inte är värd att genomföra. 

 Alla innerdörrar ska vara öppna så att ett så uniformt tryck som ± 10 % av totala 

tryckdifferensen mellan inomhus och utomhus kan hållas i byggnaden. Detta blir viktigare ju 

större byggnaden är. 

 Tryckskillnaden mellan inne och ute mäts vanligtvis på bottenvåningen men i en hög byggnad 

är det bra att mäta tryckdifferensen på översta våningen för att ta hänsyn till den också. 

 Tryckslangarna bör inte vara riktade vertikalt och det är inte bra om det utsätts för stora 

temperaturskillnader. 

 Kontrollera alltid byggnaden vid den högsta tryckdifferensen för att se om tätade ställen 

fortfarande är täta och liknande. 

 Mätningen 

o Utför en nolltrycksmätning på minst 30 sekunder innan mätningen. 

o Utför en nolltrycksmätning på minst 30 sekunder efter mätningen. 

o Om något av nolltrycken överstiger 5 Pa bör mätningen inte genomföras. 

o Mätningen bör göras med max 10 Pa skillnad mellan mätpunkterna som ska vara 

minst 5 st. 

o För små byggnader bör minst 50 Pa uppnås som högsta tryckdifferens. 

o För stora byggnader (4 000 m3) bör minst 25 Pa uppnås som högsta tryckdifferens. 

 Omslutningsarean mäts som den totala arean av golv, väggar och tak som omger den inre 

volymen, i övrigt används inre dimensioner vid mätning av denna area. 

 Vid lugna väderförhållanden kommer den totala osäkerheten på mätningen antagligen att 

ligga under ± 15 % för de flesta fall, vid blåsiga väderförhållanden kan den totala osäkerheten 

för mätningen nå upp mot ± 40 %. 

 

BlowerDoor-utrustning   



Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av mätningsproceduren med Blower Door och med 

byggnadens egna ventilationssystem.  

 

Figur 1. Tätningsmaterial som kan vara användbara. Plast, tejp, ballonger med pump och rörpluggar. 

 

Figur 2. Mätutrustning bestående av, Blower Door, fläktreglage, mätinstrument, slangar och fläktringar. 

  



Tillvägagångssätt undertryckstest (depressurization)med Blower Door 
Vid provtryckningarna som genomförs i projektet används en Minneapolis BlowerDoor Fan Model 4, 

med DG- 700 Gauge. 

1. Installera Blower Door-systemet 

a. Montera aluminiumramen och nylonpanelen i en ytterdörr till ett stort öppet rum. 

b. Fäst mätaren och fläktens hastighetskontroller på en dörr eller på aluminiumramen 

med hjälp av klämman på baksidan. 

c. Anslut slangarna till mätinstrumentet enligt bilden nedan. 

d. Anslut den gröna slangen till den gröna anslutningen i nylonpanelen snett under 

fläkten, anslut den vita slangen på till samma anslutning fast på andra sidan panelen 

och låt den andra änden av den vita slangen gå 3 till 5 meter utomhus, var noga med 

att slangens ände inte ligger i närheten av fläkten och se till så att den ligger i lä från 

vinden. 

e. Installera fläkten med flödesringarna i det stora hålet i nylonpanelen. Utloppssidan 

av fläkten ska vara vänd ut från byggnaden, och sidan med flödesringarna ska vara 

vänd in i byggnaden. 

f. Anslut honan på strömkabeln från fläktkontrollern till anslutningen på fläktens 

ovansida. Anslut den andra strömkabeln till ett eluttag. 

g. Den återstående änden på den röda slangen ska vara ansluten till anslutningen på 

fläktens ovansida märkt med en röd prick. 

 

Figur 3. Förklarande bild av regler- och mätinstrumentet som används vid mätningen. 



 

Figur 4. Fläkten monterad för mätning, övertäckt för nolltrycksmätning. 

 

Figur 5. Anslutning av den gröna slangen sker enligt bilden. Den vita slangen ansluts på baksidan av den gröna slangen, 
på andra sidan det röda tyget.



Förbered byggnaden för trycktestet 

h. Stäng alla ytterdörrar och fönster, och öppna alla innerdörrar. Eftersom mycket få 

byggnader har en helt från byggnad den avskild och tätad källare, och eftersom den 

oftast kräver någon från av ventilation räknas källaren oftast in i det ventilerade 

utrymmet. 

i. Justera alla förbränningsapparater så att de inte kan slå igång under testets gång. 

j. Försäkra dig om att alla bränder i eldstäder och vedkaminer är släckta. Stäng alla 

eldstäder för att inte aska ska spridas, ev. lägg blöta tidningar på askan. 

k. Stäng av avgasfläktar, ventilerade torkare och rumsventilation. 

l. Täta ventilationsaggregat om det är en möjlig läckagekälla, se foto 3 och 4. 

 

Figur 6. Exempel på tätning med ballong. 

 

Figur 7. Exempel på tätning av med plast. 



2. Utför testet 

a. Utför nolltryckstest från datorn eller manuellt med DG-700 enligt nedan. 

b. Slå igång DG-700 mätaren genom att trycka på ON/OFF-knappen. 

c. (EN-punktsmätning) Tryck ner MODE-knappen två gånger för att ställa in mätaren i 

PR/F5@50-läge. I detta läge används Channel A för att mäta byggnadstryck medan 

Channel B används visa det uppskattade byggnadstrycket vid 50 Pa. (Läckflödet i 

Channel B uppskattas genom att det aktuella luftflödet från Blower Door-fläkten 

matematiskt justeras med hjälp av byggnadstrycket från Channel A och en Kan-inte-

uppnå-femtio-faktor, CRF.) 

d. Med fläktinloppet fortfarande täckt tryck ned BASELINE-knappen för att starta 

mätning av byggnadens baslinje på Channel A. Tryck START för att börja 

baslinjemätningen. Under baslinjemätningen, kommer Channel A visa ett 

långtidsmedelvärde för baslinjetrycket, medan Channel B används som en timer som 

visar hur mycket tid som gått i sekunder. När du är nöjd med baslinjemätningen, 

tryck ENTER för att acceptera och ange baslinjen i mätaren. Channel A kommer nu 

att visa en ADJ-ikon som indikerar att den visar ett justerat värde på baslinjetrycket. 

e. Täck av fläkten och sätt dit den flödesring som du tror passar bäst för mätningen (se 

flödestabell nedan). 

f. Kontrollera (och eventuellt justera) det valda testapparaterna (fläkt) och 

konfiguration (t.ex. flödesring) i mätprogrammet. 

g. Följ instruktionerna i datorprogrammet för att genomföra mätningen, eller utför 

mätningen genom att styra fläkten manuellt, se fortsättning nedan. 

Tabell 1. Fläktkonfigurering för olika flödsområden. 

Fläktkonfigurering 
Fläktmodell 4 

Flödesområde [m3/s],  
Från                  Till 

Flödesområde [m3/h],  
Från          Till 

Ingen ring 2,27 0,99 8172 3564 
Ring A 1,18 0,37 4248 1332 
Ring B 0,42 0,1 1512 360 
Ring C 0,12 0,02 432 72 
     

 

3. Manuell styrning av fläkten 

a. Slå igång fläkten genom att långsamt vrida fläktstyrningsvredet medurs. 

Byggnadstrycket som visas på Channel A borde då öka. Kör fläkten tills 

byggnadstrycket är mellan -45 och -55 Pa, det gör inget att trycket inte är exakt -50 

Pa. 

b. Fan adjust rate och target tolerance går att ändra ifall byggnaden är otät eller ifall 

det är svårt att hålla ett konstant flöde/tryck. 

  



TIPS 
 besöka byggnaden som ska provtryckas för att bestämma i förväg hur byggnaden ska 

avgränsas, se vilka öppningar och genomföringar som måste tätas, hur ventilationssystemet 

ska styras, etc. (1) 

 precisionen är betydligt högre vid stora tryckdifferenser än vid små, därför bör extra 

noggrannhet tas till vid mätningar på små tryckdifferenser. (CEN, 2000) 

 

Figur 8. Koppla enligt fotot om du står utanför byggnaden/utrymmet som provtrycks. 

  



Trycksättning byggnadens ventilationssystem 
Manuell tryckmätning med hjälp av DG-700 Pressure & Flow Gauge, instrumentet mäter 

tryckskillnaden mellan mätuttagen automatiskt när det är igång. Om man vill ha ett medelvärde kan 

man trycka in TIME AVG knappen och välja (genom att trycka samma knapp flera gånger) över hur 

lång tid medelvärdet ska göras, 1, 5, 10 sekunder eller LONG TERM. 

Om en täthetsprovning genomförs med byggnadens egna ventilationssystem, så kan 
luftflödesmätningen vara ett problem. I många (de flesta äldre) kontorsbyggnader finns nämligen 
inte fasta uttag för mätning av luftflöde. I många fall är det då önskvärt att kunna mäta luftflödena i 
ventilationskanalerna med spårgasteknik. 
 
Om det inte finns fasta flödesmätare i ventilationssystemet kan man använda sig av 

differenstryckmätare och flödesmätare typ varmtrådsanemometer (2). 

Följande arbetsgång sägs vara kopierad från kanadensisk standard (1): 

1. Kalibrera luftflödesmätare, tryckgivare och temperaturgivare (± 5 %, ± 1 Pa, ± 1°C) 

2. Vid täthetsprovningen bör klimatförhållande enligt tabellen nedan råda 

Tabell 2. Rekommenderade väderförhållanden vid täthetsmätning vid olika byggnadshöjder (1). 

Byggnadshöjd [våningar] Utetemperatur [°C] Vindhastighet [m/s] 

≤10 ≥5 ≤5 
11-20 ≥8 ≤5 
21-30 ≥10 ≤5 

 

3. Tryckdifferensen mellan inomhus och utomhus mäts relativt ett inre tryckuttag på halva 

byggnadens höjd för mark- och taknivå på läsidan. 

4. Tryckutjämnande box används för utomhusmätning av tryckskillnaden mellan inomhus och 

utomhus. 

5. Stäng av larm och stäng alla fönster och dörrar i klimatskalet. 

6. Öppna alla innerdörrar. 

7. Stäng av alla till- och frånluftsfläktar. 

8. Blockera och täta alla ventilationsöppningar i klimatskalet, samt kontrollera tätningarna efter 

trycksättning av byggnaden. 

9. Skapa en tryckskillnad 0-75 Pa med hjälp av byggnadens ventilationssystem och gör 

åtminstone mätningar vid fyra olika tryckskillnader. 

10. Bestäm Q=C*(ΔP)n medelst regression, där Q=luftflöde, C=tryckfaktor, ΔP=tryckskillnad 

mellan inomhus och utomhus, n=flödeskofficient (2/3). 

 

 

  



Erfarenheter från egna täthetsmätningar  

Övertryck 

 Vakuumavluftare  

 Utåtgående dörrar och fönster 

 Vattenlås på aggregat 

Undertryck 

 Inåtgående dörrar och fönster 

 Vattenlås på aggregat 

Hur tätar man aggregat? Plast på filter, ballong i fläktinlopp (kammarfläktar)  

Tänk på att ha med extra batterier till tryckmätaren, 6 st AA-batterier. Eventuellt kan en extra rem 

för upphängning av fläkt läggas till i utrustningen, eftersom den är lös och kan tappas bort. 

Referenser  

Blomsterberg Å., 2009-03-30, Rapport: Lufttäthet i kontorsbyggnader – Mätningar och beräkningar, 

WSP Environmental 

CEN, 2000-10-18, Thermal performance of buildings – Determination of air permeability of buildings 

– Fan pressurizations method (ISO 9972:1996, modified), Bryssel, EN 13829 
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Byggnadens lufttäthetstestdata 
Byggnadens ägare:_____________________ 

Byggnadens syfte:______________________ 

Byggnadstyp:__________________________ 

Byggnadens adress: 

Gata:_________________________________ 

Stad:__________________________________ 

Kommentarer:__________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

Test 1 Undertryck___ Övertryck___ 

Baslinje/nolltryckstest innan ___ (Pa) 

Byggn.tr. 
Pa 

Flödesring Fläkt.tr. 
Pa 

Flöde 
m3/h 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Baslinje/nolltryckstest efter ___ (Pa) 

Fläktmodell____________________ 

Resultat: 

n50:_____________(oms/h) 

v50:_____________(m3/h) 

v50/m2:__________(m3/h*m2) 

Läckarea:_________ 

 

Byggnads- och testinfo: 

Datum och tid:__________________________ 

Inomhustemp:__________________________ 

Utomhustemp:_________________________ 

Volym:________________________________ 

Golvarea:______________________________ 

Omsultningsarea:_______________________ 

Vindskydd:____________________________ 

 

Test 2 Undertryck___ Övertryck___ 

Baslinje/nolltryckstest innan ___ (Pa) 

Byggn.tr. 
Pa 

Flödesring Fläkt.tr. 
Pa 

Flöde 
m3/h 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

Baslinje/nolltryckstest efter ___ (Pa) 

Fläktmodell____________________ 

Resultat: 

n50:_____________(oms/h) 

v50:_____________(m3/h) 

v50/m2:__________(m3/h*m2) 

Läckarea:_________ 



Bilaga 3: Rapport från täthetsmätning 
 

Rapport 

Täthetsprovning Åkroken hus R 

 

Sundsvall 2012-03-06 

Genomförd av: Ragnar Forsberg och Johanna Persson med hjälp av Göran Melin 

och Birger Mäki 
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1 Utrustning 

1.1 Täthetsprovningsutrustning 
Minneapolis BlowerDoor, Fan model 4 – mäter tätheten hos en byggnad och beräknar läckagetal i 
enlighet med svensk standard SS-EN 13829. 

1.2 Värmekamera 
FLIR T335. 

Observera att temperaturen i rapporten ej är 100 % exakta då inställda värden för respektive bild 
gäller för hela bilden. För att få exakta värden måste emissionstal, avstånd, m.m. justeras för varje 
del och typ av yta. 

Eftersom vi inte har någon vana av termografering och eftersom vi hade fullt upp med 
tryckprovningen, valde vi att inte lägga någon längre tid på detta moment. Ett fåtal bilder togs men 
dessa är inte medtagna i rapporten. 

2 Yttre förhållanden 

2.1 Undertrycksmätning nr. 1 & 2 (BlowerDoor) 
Utomhustemperatur: -5°C 

Inomhustemperatur: 21°C 

Vind: 1,6 m/s 

Sol: Soligt, 360 W/m2 

Nederbörd: 0 mm 

Lufttryck: 1027 mbar = 102,7 kPa 

2.2 Undertrycksmätning nr.3 (Ventilationssystem) 
Utomhustemperatur: 0°C 

Inomhustemperatur: 21°C 

Vind: 1,6 m/s 

Sol: Soligt, 360 W/m2 

Nederbörd: 0 mm 

Lufttryck: 1027 mbar = 102,7 kPa 

2.3 Övertrycksmätning nr. 1 & 2 (BlowerDoor) 
Utomhustemperatur: -5°C 

Inomhustemperatur: 21°C 

Vind: 1,6 m/s 

Sol: Soligt, 360 W/m2 

Nederbörd: 0 mm 

Lufttryck: 1027 mbar = 102,7 kPa 

3 Syfte/mål med täthetsprovning 
Syftet med täthetsprovningarna är att kontrollera lufttäthet över klimatskalet på Åkroken hus R. 
Lufttätheten mäts i enheten l/s, Aom vid 50 Pa tryckdifferens över den omslutande ytan. 



 
Vid provningarna i Åkroken hus R motsvarades de omslutande ytorna av ytterväggar, tak samt grund. 
 
I aktuell BBR (Boverkets ByggRegler) finns inga krav på lufttäthet, dock finns 
rekommendationer som säger att byggnader bör uppföras lufttätare än 0,6 l/s, Aom vid 50 
Pa. 
 
För passivhus får luftläckagen ej överstiga 0,3 l/s, Aom vid 50 Pa. 

Aom Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars 
ytor mot uppvärmd inneluft (m2). Med omslutande 
byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som 
begränsar uppvärmda delar av bostäder eller lokaler 
mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda 
utrymmen. 

4 Täthetsprovningens omfattning 
Täthetsprovning har utförts med provtryckningsutrustningen placerad i en nödutgång på bottenplan, 

se pilen i Figur 1. 

 

Figur 1. Åkroken hus R. Pilen pekar på den dörr som användes för montering av den BlowerDoor som användes. 

På förmiddagen gjordes två undertrycksmätningar och två övertrycksmätningar av byggnaden med 

hjälp av en Blower Door, på eftermiddagen gjordes ytterligare en undertrycksmätning men denna 



gång med hjälp av byggnadens eget ventilationssystem. Vid mätning med hjälp av 

ventilationssystemet mättes flödet i ventilationskanalerna med hjälp av en varmtrådsanemometer 

och trycket mättes med hjälp av den mätutrustning som tillhör fläktdörren. 

5 Utfall av täthetsprovningar 

5.1 Undertrycksmätning 
Resultat mätning 1: 0,78 l/s, m2 omslutande area, 0,87 oms/h. Volymflöde: 2 203 l/s. 

Resultat mätning 2: 0,93 l/s, m2 omslutande area, 1,02 oms/h. Volymflöde: 2 605 l/s. 

Resultat mätning 3: 0,8 l/s, m2 omslutande area, 0,9 oms/h. Volymflöde: 2 350 l/s. 

Provrapport och mätdata, se bilaga2 och 3. 

5.2 Övertrycksmätning 
Resultat mätning 1: 0,88 l/s, m2 omslutande area, 0,98 oms/h. Volymflöde: 2 481 l/s. 

Resultat mätning 2: 0,91 l/s, m2 omslutande area, 1,01 oms/h. Volymflöde: 2 572 l/s. 

Provrapport, se bilaga 1. 

6 Sammanfattning 

6.1 Luftläckage 
Eftersom vi är ovana provtryckare valde vi att göra flera mätningar, för att se om vi fick samma 

resultat och för att öka säkerheten i resultatet. Vi valde också att göra att en provtryckning med hjälp 

av byggnadens eget ventilationssystem för att kunna verifiera den metoden. Vid provtryckning av 

större byggnader kan det vara svårt att få fläkten i fläktdörren att räcka till och det är då därför bra 

om man kan använda ventilationsfläktarna och veta att resultatet ändå blir pålitligt. 

Medelvärdet av våra fem mätningar ger ett läckflöde på 0,87 l/s, m2 omslutande area, med ett 

högsta värde på 0,93 l/s, m2 och lägsta värde på 0,78 l/s, m2 

7 Övrig info om byggnaden 
All övrig information om byggnaden finns i provtryckningsrapporterna i bilaga 1 och 2. 

  



Bilaga 1







  



Bilaga 2

 



 



 



 

  



Bilaga 3 

Undertrycksmätning med hjälp av ventilationssystemet 
      

Nolltryck:  -9,2 Pa innan mätning   

 -9,2 Pa efter mätning   

Genomsk. Area: 1,8 m2    

 
Mätning 1 

Tryckdiff. [Pa] Lufthast. [m/s]     

33,20 Överst:  Medel: Medel:   

32,50 V: 0,49 0,82 0,94 m/s  

33,80 Hr: 1,15  Volymflöde:   

34,50 Mitten:   1,70 m3/s  

34,90 V: 1,01 1,11    

35,10 H: 1,21     

31,50 Nederst:      

Medel: V: 0,81 0,895    

33,64 H: 0,98     

 
Mätning 2 

Tryckdiff [Pa] Lufthast. [m/s]     

43,70 Överst:  Medel: Medel:   

44,90 V: 0,69 1,015 1,11 m/s  

42,50 H: 1,34  Volymflöde:   

42,40 Mitten:   2,00 m3/s  

41,60 V: 1,01 1,18    

42,80 H: 1,35     

42,80 Nederst:      

Medel: V: 1,07 1,135    

42,96 H: 1,2     

 
Mätning 3 

Tryckdiff [Pa] Lufthast. [m/s]     

26,50 Överst:  Medel: Medel:   

25,90 V: 0,34 0,625 0,75 m/s  

25,30 H: 0,91  Volymflöde:   

24,30 Mitten:   1,35 m3/s  

25,50 V: 0,77 0,875    

25,20 H: 0,98     

24,90 Nederst:      

Medel: V: 0,72 0,75    

25,37 H: 0,78     

      



      

 
Läckflödesekvationen: 

 

 
 

     

 [m3/h]     

      

Dessa tre mätningar ger följande ekvation: Q=0,12*Δp0,75   

Resultat: 
  
n50= 0,92 oms/h Q50= 0,83 l/s, m2 Aom 

 

𝑄 = 𝐶 ∗ ∆𝑝𝛽 



Bilaga 4: Driftrapporter för Åkroken hus R

 



 



 


