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Abstract 

Purpose: With new laws and sharper rules for energy usage it is not always easy to 

achieve them. For the future building energy efficient buildings will be the case and 

therefore we have studied the variables concluding a buildings energy use. 

Furthermore there are also requirements   for ventilation systems and even here laws 

and rules need to be considered. The goal with the study is to find factors that will 

work for a household in row houses according to the energy and a well-functioning 

ventilations system for them. 

Method: To reach our goals we have done a document collection, document analysis, 

interviews, literature studies and calculations.  

Findings: The form factor is something that will influence the buildings specific 

energy usage. We found out the answer that maximum five row house modules could 

in our case be built together and after that the specific energy usage would change 

relatively little.  

The effect by having one combined ventilation system is more beneficial compared to 

a single system. The single system almost have the same unused capacity and the 

difference is only 0,001kW but the advantage lies within that the specific energy 

usage decreases with 0,04 kWh/m
2
 year which shows that the combined system is 

more advantageous in comparison with the energy based effects. Also the combined 

ventilation system proves to be more cost efficient.  

For different comparisons between the single and combined ventilation systems we 

have compared the system between costs, specific energy usage with property 

electricity taken account for and so that they manage the demand for the capacity for 

the imitator and airflow and after this the result weight more for the combined FTX-

system.  

Implications: It is not easy to maintain the rules and laws that exist when they 

become harder and sharper for new production of housing. To be able to maintain a 

valid work, when the energy usage of a building is studied, it is important to have 

control over which laws, norms and regulations to study. Many factors are being 

studied such as the form of the building that will influence the buildings energy usage. 

Furthermore it is important to choose a ventilation system or other installations which 

can really manage to uphold the requirements that exist and not choose a too simple 

system that won’t make it. 

Limitations: We have not chosen a heating system for the building nor have we 

calculated point thermal bridges. Also the material that has been chosen for the 

building have not been changed and nor has the form of the building. For the specific 

energy usage the real values will not be collected for comparison with theoretical 

values. 

Keywords: ventilation system, specific energy usage, power requirement, form 

factor, FTX, row house module, row house, energy requirements. 
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Sammanfattning 

Syfte: Då nya lagar och skarpare regler tillträder är det inte alltid lätt att uppnå målen 

för energianvändning. Energieffektiva byggnader är det som gäller för framtiden och 

vi har valt att granska de faktorer som kan tänkas påverka radhusbyggnaders 

energianvändning. Vidare ställs det krav på vad man använder för ventilationssystem 

för en byggnad och viktigt att ha i åtanke vid val av ett sådant system då är att 

byggnaden klarar kraven. Målet med studien är finna samverkande faktorer för 

hushåll i radhus gällande energi samt välja välfungerat ventilationssystem för dessa. 

Metod: För att nå våra mål har vi utfört dokumentinsamlingar, dokumentanalyser, 

intervjuer, litteraturstudier och beräkningar. 

Resultat: Formfaktorn är något som påverkar en byggnads specifika 

energianvändning. Vi fick svar på att bland annat upp till max fem radhusmoduler i 

vårt fall kunde byggas ihop och efter det kommer formen inte påverka specifika 

energianvändningen relativt mycket.  

Effekten av att ha ett gemensamt ventilationssystem är fördelaktigt jämfört med att ha 

ett enskilt system. Det enskilda systemet har nästan samma outnyttjade kapacitet och 

skillnaden är endast 0,001kW men fördelen ligger i att specifika energianvändningen 

minskar med 0,04 kWh/m
2
 år vilket visar på att gemensamma systemet ändå är mer 

fördelaktigt i jämförelse mellan de energimässiga effekterna. Även gällande kostnad 

för de olika ventilationssystemen så är det gemensamma mer fördelaktigt. 

För olika jämförelse mellan det enskillda och gemensamma ventilationssystemet 

gällande kostnad, specifik energianvändning när fastighetselen är medräknad och att 

de klarar kraven för kapacitet för eftervärmaren samt luftflödet så väger resultatet in 

mot att välja gemensamma FTX-systemet. 

Konsekvenser: Det är inte lätt att upprätthålla de regler och lagar som finns då 

kraven blir skarpare och hårdare för nyproduktion av husbyggnader. För att kunna 

upprätthålla ett bra arbete när energianvändning av en byggnad granskas är det viktigt 

att därför ha koll på vad som gäller via att studera lagar, normer och de krav som 

finns. Flera faktorer granskas såsom formen av byggnaden som påverkar 

energianvändningen. Vidare är det viktigt att välja ett ventilationssystem eller andra 

installationer som verkligen klarar de krav som finns och inte väljer ett för enkelt 

system.  

Begränsningar: Vi har inte valt ett värmesystem för byggnaden och inte heller 

beräknat punktköldbryggor. Dessutom har material som valts för byggnaden inte 

förändrats och inte heller formen av byggnaden. Verkliga värden på hur den specifika 

energianvändningen blev i verkligheten kommer inte samlas in för en jämförelse med 

teoretiskavärden. 

Nyckelord: ventilationssystem, specifik energianvändning, effektbehov, formfaktor, 

FTX, radhusmodul, radhus, energibehov.
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1 Inledning 
Kapitlet har ett flertal syften. En bakgrund till studien presenteras som också förklarar 

studiens relevans. Innefattande i kapitlet blir också att redogöra för studiens mål och 

de frågeställningar som studien grundar på. Kapitlet innefattar även avgränsningar för 

studie och redovisar punkter och slutsatser vilka studien inte har för avsikt att besvara. 

Disposition för studien och denna rapport redovisas i kapitlets slut. 

 

1.1 Bakgrund 
Studien genomförs med ambitionen att energieffektivisera brukandet och resursspara 

vid produktionen av radhus samt radhusmoduler. Man kan idag se ett aktivt arbete 

med att energieffektivisera byggnader. Detta görs med motivering från EU-direktiv 

och statliga beslut om energibesparingar för husbyggnader. Dessa direktiv har som 

avsikt att främja en hållbar utveckling inom byggnadsproduktion och ett 

energieffektivt boende. Samtidigt måste produktionen av sådana hus motiveras hos 

byggnadsentreprenader genom kostnadseffektiv och smidig produktion. Flertalet 

studier har gjorts inom detta ämne för flerbostadshus och småhus (BFS 2011:6). Dock 

syftar denna studie på att granska radhus och hur man genom sammanbyggnad av 

flertalet hushåll kan finna faktorer där energibesparingar kan ske och hur dessa 

lösningar kan ge upphov till produktionsmässigt billigare samt effektivare lösningar.  

 

1.2 Problembeskrivning 

Intressesfären kring energi- miljö- kostnader för byggdelar och installationer samt 

komfort gällande bostäder är idag stor. Nya krav kommer från myndigheter och 

beslutsfattande organ gällande framförallt energiåtgång och miljökonsekvenser. Detta 

görs för att kunna hantera de miljö- och klimatproblem som idag finns i världen. 

Byggbranschen står som en av de aktörer som står inför betydande förändringar i den 

nära framtiden och byggproduktionen måste anpassas efter de nya kraven och 

normerna kring energianvändning. Som respons på detta har Boverket arbetat med att 

förnya kap.9 i BBR som reglerar energihushållning. 

Samtidigt arbetar EU med samma frågor och har till år 2020 tagit fram de så kallade 

20-20-20 målen. Dessa innebär att växthusgaser ska minska inom EU med 20% 

utgående från år 1990:s nivåer, energikonsumtionen inom EU ska ersättas till 20% 

med energi från förnybara källor och en 20% förbättring av EU:s energi effektivitet.  

Byggbranschens strävan efter att uppfylla dessa nya krav och målsättningar sker med 

en samtidig eftersträvan att skapa lönsamma och effektiva lösningar för nyproduktion 

såväl som renovering. Forskning kring detta bedrivs på en bred front där man 

undersöker lösningar för såväl flerbostadshus som villor. Som exempel på detta finns 

en studie skriven av Filipsson, Peter et al. (2011) som behandlar möjliga lösningar för 

att anpassa äldre flerbostadshus till nya energikrav samt livscykelanalys för valda 

system. Enligt det sistnämnda så har man även utrett dessa lösningar med 

motiveringen att de ska vara lönsamma, det vill säga att sparad energiförbrukning 

skall på sikt ersätta kostnader för ändringar av byggnaden och dess system.  
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I en rapport skriven av Fahlén, Elsa et al. (2014) beskrivs energieffektiviserings-

åtgärder utförda vid tre olika platser. Rapporten belyser vikten av att arbeta utifrån ett 

mycket bredare perspektiv gällande ny- eller ombyggnation från att enbart se den 

enskilda byggnaden, till att se lösningar för ett helt område istället. Därför har man i 

rapporten jämfört energieffektiviserings-åtgärder mellan en enskild byggnad, ett helt 

område samt vid ett äldre renoveringsprojekt. 

 

Att bygga energieffektiva och lufttäta byggnader med hjälp av lätta klimatskal har 

genom tidigare forskning och utveckling visats. Inom en studie skriven av Sikander, 

Eva et al. (2013) har man valt att samla data och erfarenheter för att kunna skapa ett 

beslutsunderlag för andra lösningar än lätta klimatskal.  

 

För studien ska radhus studeras. Radhus har en mycket smidig egenskap genom att 

kunna sätta ihop flera hushåll sammankopplade med varandra. Denna egenskap skulle 

kunna ge upphov till energieffektiva lösningar i och med samverkan mellan hushållen 

gällande energi och systemlösningar. Studien har som avsikt att utreda om sådan 

samverkan är möjlig och om möjligt ge alternativ till lösningar för 

energieffektiviserings-åtgärder av ventilationssystem.  

 

1.3 Mål och frågeställningar 
 

1.3.1 Mål 

Målet med studien är finna samverkande faktorer för hushåll i radhus gällande energi 

samt välja välfungerat ventilationssystem för dessa. 

 

1.3.2 Frågeställningar 

Frågeställning 1 

Hur påverkas specifika energianvändningen av formfaktorn vid ihop-byggnation av 

flera radhusmoduler? 

Frågeställning 2 

Vad blir de energimässiga effekterna av att ha ett gemensamt eller enskilt 

ventilationssystem för flera radhusmoduler? 

Frågeställning 3 

Vad kan motivera valet mellan enskilt eller gemensamt ventilationssystem för flertalet 

radhus?  

 

1.4 Avgränsningar 

I detta arbete är inte vårt syfte att dimensionera samtliga byggdelar för valda radhus 

för energieffektivisering av byggnaden.  Ritningar har fungerat som ett underlag, dock 

har egna lösningar för byggnadsdelar utformats för att skapa ett fungerande modellhus 

att grunda vårt arbete på. 
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Beräkningarna för radhusen kommer att utgå från två fall gällande placering av 

radhusen i Sverige. Radhusen kommer att vara placerade i Bollebygds kommun i 

Sverige utefter nuvarande situationsplan. 

Inom studien skall inte kontrolleras hur liknande radhus kan ta hjälp av 

energiberäkningar och jämförelser utan studien inriktar sig på den modell av radhus 

som utformats.  

Huset kommer i beräkningarna inte att förses med balkonger. Detta för att ge en 

enklare modell att räkna efter. 

 

1.5 Disposition 
Rapportens fortsatta struktur kommer att vara uppdelad i följande Kapitel: 

 Kap 2: Metod och genomförande 

 Kap 3: Teoretiskt ramverk 

 Kap 4: Empiri 

 Kap 5: Analys och resultat 

 Kap 6: Diskussion och slutsatser 

Rapporten kommer i dess slut behandla referenser och bilagor för studien. Innehållet 

för de olika kapitlen beskrivs kortfattat enligt följande: 

 

Metod och genomförande: 

Kapitlet har som syfte att beskriva den undersökningsstrategi som valts för att kunna 

genomföra studien. Med detta menas kvalitativa och kvantitativa 

undersökningsmetoder som använts samt andra vetenskapligt relevanta metoder för 

datainsamling som används för att få fram kvantitativa och/eller kvalitativa resultat. 

Avsnittet förklarar också den relevanta koppling mellan använda vetenskapliga 

metoder och de frågeställningar som studien grundas på. Projektets framfarande 

redovisas samt metodernas och studiens trovärdighet definieras i kapitlets sista delar. 

 

Teoretiskt ramverk: 

Kapitlet behandlar den teoretiska grund som valts för studien och dess relevans till de 

frågeställningar som studien grundar sig i. Teoretiska ramverk byggs upp för varje 

frågeställning. De olika teoretiska ramverken sammanställs och deras relevans till 

varandra redovisas tillsammans med deras samverkande betydelse för förmågan att 

besvara valda frågeställningar.  

 

Empiri: 

Kapitlet avser att presentera de rent faktamässigt betydande uppgifter som studien 

behandlar. Informationen har sammanställts och presenteras utan egen analys eller 

argument för resultat. Detta utgör den empiriska grund som studien bygger på. Den 

samlade empirin och dess relevans för studiens mål diskuteras i kapitlets sista del. 
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Analys och resultat: 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som kan göras med studiens empiriska grund. 

Resultaten för studien presenteras enligt de frågeställningar som studien grundar på. I 

kapitlets sista del redovisas resultatens och analysernas kopplingar till den målbild 

som studien har som avsikt att nå. 

 

Diskussion och slutsatser: 

Kapitlet avser att återkoppla och diskutera studiens framfarande, konsekvenser och 

analyser samt utreda dessa för ett antal ståndpunkter som är av vikt för studiens 

målsättning. Resultatet diskuteras kring dess värde och konsekvenser för studien 

tillsammans med dess validitet och reliabilitet. En återkoppling sker mellan studiens 

resultat och frågeställningar. Valda och tillämpade vetenskapliga metoder diskuteras 

och reflektion kring deras relevans för studien behandlas. Studiens avgränsningar 

kontempleras och deras påverkan på studiens resultat. Slutsatser kring studiens 

resultat och dess koppling till den problembeskrivning som studien presenteras utreds. 

Kapitlet avslutas med att ge förslag till framtida forskning och utredningar med en 

relevant koppling till denna studie.



Metod och genomförande 

9 

2 Metod och genomförande 
Syftet med detta kapitel är att ge en översiktlig beskrivning av studiens genomförande 

och arbetsgång. Under kapitlets rubriker redogörs för de undersökningsmetoder för 

datainsamling som studien innefattar. Kapitlet innefattar även ett diskussionsavsnitt 

gällande resultatens trovärdighet med utgångspunkt från metodvalen.  

 

2.1 Undersökningsstrategi 
Dokumentinsamling samt dokumentanalys kommer behöva göras för att analysera 

form samt mått vilket visar på en kvalitativ studie då data och analys kommer ske i 

omgångar. Dock i takt med att saknad information existerar så ska arbetet utformas 

med hjälp av skissningsarbete och intervjuer istället. Skissningsarbetet kommer att 

leda till en kvalitativ studie då datainsamling och tolkningar görs för arbetet. 

Intervjustudien kommer stå för fakta som leverantörer, samarbetande företag och 

tillverkare har men som saknas för allmänheten. Detta blir en kvalitativ studie då det 

blir data som samlas in ifrån de som intervjuas och sedan analyseras 

(Nationalencyklopedin, 2015). 

En kvantitativ och kvalitativ studie kommer genomföras då beräkningar behövs för 

arbetet. Beräkningsarbetet för specifika energianvändningen, formfaktorn samt 

värmeeffekten ska undersökas och formler ska samlas in samt användbar data. Därför 

för att vidare kunna undersöka dessa begrepp ska litteraturstudier göras för att hitta 

relevanta metoder, formler och data för arbetet (Nationalencyklopedin, 2015).  

 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 
 

Frågeställning 1: 
Frågeställning 1 kommer till sin början att besvaras med hjälp av dokumentinsamling, 

dokumentanalys, intervjuer och skissningsarbete. Användandet av metoderna syftar 

till att skapa relevant underlag för utformningen och konstruktionen av de 

radhusmoduler som studien har för avsikt att behandla. Dokumentinsamlingen 

kommer att stå för de delar av huskonstruktionen som finns dokumenterad och som 

tillhandahålls från samarbetande företag. Vidare fungerar intervjuer som ett verktyg 

för att samla in ytterligare data kring byggnadsdelar och tekniska specifikationer. 

Skissningsarbetets syfte är att komplementera de data som insamlats genom 

dokumentinsamling samt intervjuer för att kunna skapa en komplett modell av en 

radhusmodul som blir relevant för studien. Metoderna blir högst relevanta vid 

utformningen av radhusmodulerna.  

 

Frågeställning 2: 
De metoder som är tilltänkta för att besvara frågeställning 2 har summerats till 

skissningsarbete, intervjuer samt dokumentinsamling. 

Dokumentinsamling är nödvändig för att sammanställa relevanta ventilationssystem 

för studien. Tekniska specifikationer och nödvändig in-data för beräkningar utvinns 

genom dokument av teknisk information från tillverkare. Vid det fallet att information 

saknas så kompletteras dokumentinsamlingen av intervjuer med valda tillverkare. 
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Skissningsarbete med implementering av ventilationssystemen för radhusmodulerna 

och deras in-data kommer att behövas för vidare beräkningar. 

 

Frågeställning 3: 
Frågeställning 3 kommer att besvaras med hjälp av beräkningsarbete. Information 

hämtad ifrån tidigare dokumentinsamling, intervjuer samt skissningsarbete kommer 

att ha största vikt för korrekta, trovärdiga och informativa beräkningar. 

 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
Detta delkapitel har för avsikt att redovisa de vetenskapligt vedertagna metoder som 

används för datainsamling. Metoderna presenteras enligt följande: 

 

Dokumentinsamling: 

Dokumentinsamling handlar om att tillgodogöra sig data och information genom 

relevanta dokument för sin studie eller forskning. Dokumentinsamling behöver inte 

betyda att hela och samtliga dokument kring utvalda ämnen behöver tillgodogöras. 

Det kan vara att ta vara på eller samla information ifrån ett flertal relevanta dokument 

från olika ämnesområden för att ta fram data som behövs för sin egen studie. Efter en 

systematisk analys kan data sammanställas (Wendy, 2012). Denna metodik har 

använts i vår studie med samma syfte som nämnts i denna definition. 

 

Intervju: 
En intervju kan beskrivas som en kvalitativ eller kvantitativ studie. Inom studien har 

valts att fokusera på den kvalitativa vilket innebär att specifik information skall 

utvinnas kring ett specifikt problem. Med andra ord kan denna beskrivas som en 

”problem centrerad” intervju. Intervjuns syfte är att i bästa mån kunna utvinna 

relevant data från utbytandet av information. Utbytandet sker genom en dialog av 

något slag vilket kan vara en internetbaserad dialog, dialog över telefon eller genom 

samtal (Witzel, Reiter, 2012). Denna metodik har använts i vår studie med samma 

syfte som nämnts i denna definition. 

 

Skissningsarbete: 

Skissningsarbete innebär som metoden antyder att man genom insamling av data, 

lösningar, modeller eller delar av dessa, kan skapa en egen modell för sin arbetsgång, 

dataanvändning eller tekniskmodell att utföra sin studie på. Ett konkret exempel är en 

husbyggnad där många olika tekniska lösningar förs samman till en helhetsbild av en 

byggnad eller fungerande husmodell där analys och datainsamling kan ske (Corrad 

och Serlin 2011). Denna metodik har använts i vår studie med samma syfte som 

nämnts i denna definition. 

 

2.4 Arbetsgång 
För att påbörja frågeställning 1 behövs material att utgå ifrån och därför gjordes en 

dokumentinsamling ifrån samarbetande företag, Blue Wall Construction AB, som 

tillhandagav ritningar samt annan allmän information gällande en radhusmodul. 

Materialet var inte helt färdigställt utan var i projekteringsstadiet och antaganden 

gällande mått, material, funktion, antal personer och liknande får göras till ett 

skissningsarbete för radhusmodulerna. Vidare information som gavs av Blue Wall 
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Construction AB var via intervjuer som sker då frågor om radhusmodulerna ska ha 

uppstått. 

Först analyseras och avläses ritningarna och för det som saknas för att genomgå 

arbetet ska en litteraturstudie, intervjuer och skissningsarbete genomföras. 

Litteraturstudie om bland annat specifik energianvändning och inhämtad statistik 

gällande väder och temperaturer ska studeras för att påbörja beräkningarna. Det som 

ska redas ut med hjälp av litteraturstudien är olika aspekter som kan komma att 

påverka radhusmodulens energianvändning.  

Vidare litteraturstudie för att hitta liknande projekt gällande specifik 

energianvändning för radhus som inte använder sig av värme- och ventilationssystem 

eller som har intressant fakta gjordes utefter det men också för att hitta information 

för lagar, krav och normer som måste tillämpas i projektet. 

För att se hur specifika energianvändningen kommer påverkas av formfaktorn, vilket 

är frågeställning 1 i projektet, görs en litteraturstudie för att hitta formler samt 

intressant fakta för formfaktorn. Fortsatt analys av de beräkningar om specifik 

energianvändning och formfaktorn för att se relationen mellan de ska därefter utföras.  

När frågeställning 2 skulle behandlas, vilket handlar om vad effekten är för ett 

gemensamt ventilationssystem för radhusmodulerna, görs en litteraturstudie för att 

reda ut begreppet värmeeffektbehov. Detta för att kunna påbörja beräkningsarbete och 

vidare skissningsarbete för radhusmodul. För att hitta information om vilka 

ventilationssystem som vore lämpliga att utgå ifrån görs en litteraturstudie om vad 

regler, krav och normer säger för nybyggda bostäder. Dokumentinsamling av valda 

ventilationssystem ska göras för att kunna jämföra teknisk specifikation. Analyser av 

ritningarna gällande vilka system som får plats i radhusmodulerna är också grund för 

val av ventilationssystem. För att ta reda på värmeeffektbehovet för vad ventilations-

systemen måste leverera behövs en analys göras på beräkningarna utförda på 

värmeeffektbehovet. 

Det som motiverade valet av enskilt eller gemensamt ventilationssystem i 

frågeställning 3 är med hjälp av en analysering av beräkningar ifrån frågeställning 2 

men också fler beräkningar ska utföras för enskillda system. Vidare beräkningar ska 

göras för specifik energianvändning för tillvalet av ventilationssystemet som påverkar 

den. Beräkningar av kostnaden ska utföras för att analysera jämförelser för olika 

ventilationssystem.  

 

2.5 Trovärdighet 
Dokumentinsamlingen på det material som samlats in har inte varit helt fullständiga 

dokument utan saknar viss information och därför också en viss grad reabilitet och 

validitet. Detta då dokumenten fortfarande är i projekteringsstadiet och kan 

förmodligen inte tolkas på samma sätt av någon annan som skulle utföra arbetet. 

Däremot så ska mått och material för byggnaden inte förändras men viss 

materialinformation kan förändras under projektering av radhusmodulen. 

Trovärdigheten av dokumenten och analysen av dem ska däremot vara så pass hög att 

liknande analyseringar och antaganden ska kunna göras av någon annan med mindre 

avvikelser.  
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De antaganden som behövs göras för skissningsarbetet är kunskap som tillgodogjorts 

genom kurser gällande energi och byggnadsteknik och har förmodligen inte 

fullständig validitet då samma antaganden inte behövs göras av en annan person. 

Däremot är reabiliteten för antaganden för skissningsarbetet större då det inte är 

antaganden gjorda utan fakta. Förutom antaganden har också litteraturstudier utförts 

för att hitta relevant användbar information för arbetet och räknas som en mycket bra 

reliabilitet för arbetet då trovärdigheten är hög för känd litteratur och granskad av 

andra parter. Dokumentinsamlingen och skissningsarbetet ska därför ändå ha hög 

trovärdighet och liknande resultat ska kunna nås av någon annan som utförde de 

analyseringar och tolkningar som ska göras för arbetet. För det som inte kunde antas 

eller hittas via litteraturstudier eller göras via antaganden har intervjuer gjorts och då 

frågor har varit simpla och konkreta har svaren gett trovärdiga svar och validiteten har 

hållit en bra trovärdighetsnivå för arbetet.  

De beräkningar som kommer att utforma svaren för arbetet har en mycket hög 

trovärdighet då i samspel med litteraturstudier och inhämtad statistik har fått en stor 

validitet och reliabilitet tack vare de kända källorna som information hämtats ifrån. De 

formler som tas ifrån litteraturstudien och statistik är samma som någon annan skulle 

behöva räkna ut för att få samma svar gällande energibehov av en byggnad. Det som 

kan förändra beräkningarna är antaganden av de tal som finns i intervall och är något 

som väljs av de som gör arbetet. Resultatet på våra frågor ska inte påverkas mycket av 

dessa antaganden utan liknande svar ska kunna göras av någon annan. 

 



Teoretiskt ramverk 

13 

3 Teoretiskt ramverk 
Syftet med detta kapitel är att förklara studiens vetenskapliga grund och 

förklaringsansatts för de frågeställningar som studien behandlar samt den 

problembeskrivning som angetts i denna rapport. Valda vetenskapliga referenser och 

teorier presenteras.  

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Studiens frågeställningar har gjort att teori valts gällande specifik energianvändning, 

formfaktorer samt andra metoder för att gå tillväga för att lösa projektet.  

 

3.2 Specifik energianvändning & formfaktorer 
Då specifika energianvändningen granskas är det många saker att ha i åtanke. 

Materialet och dess tjocklek samt kompaktheten som kan skapa köldbryggor, 

formfaktorn av radhusmodulerna som är faktorn av radhusets form, ventilation och 

uppvärmning för byggnaden och gratisenergi som ges av personers värme, solvärme, 

varmvattnets värme och el-värme av maskiner som utstrålar värme. Texter såsom 

Boverkets Byggregler (BFS 2015:3), Svensk Standard (SS 24300-1:2011) (SS 24300-

2:2012), Höglund et al. (1985), statistik ifrån SMHI (2009)  gällande 

väderförhållanden samt information ifrån Warfvinge och Dahlblom (2010) behandlar 

just detta och innehåller formler, statistik och beräkningsexempel för att kunna utföra 

en beräkning på en byggnad  för att kontrollera energianvändningen av den.  

I en text skriven av Boström et al. (2003) gällande ”Hus utan värmesystem” behandlas 

frågan om hur en radhuslänga ska klara sig på endast gratisenergi och där det granskas 

bland annat hur mycket som måste tillföras för att det ska bli behagligt att bo i ett 

radhus som inte har ett värmesystem. De har utgått ifrån att fyra personer kommer att 

bo i radhuslägenheterna i sina förstudier vilket kan förändras vid en verklig situation. 

I projektet försökte man endast använda sig av gratisenergi som uppvärmning men en 

värmeväxlare var ändå nödvändigt som har ett system att den känner 

värmetemperaturen med hjälp av ett luftvärmebatteri och då värmer upp byggnaden 

vid behov då gratisenergin inte räcker till. Det som var fokus för det hela var att se hur 

aktörerna i verkligheten använder sig av vatten, värme, ventilation med mera då det i 

teorin och formler finns en viss standard som säger något annat än vad verkligheten 

säger framförallt då det var dessa faktorer som skulle komma att påverka 

gratisenergianvändandet av de boende. Vidare intervjuades de som flyttat in och 

jämförelser mellan gavellägenheten och mittlägenheten i energianvändning visade på 

att en gavel på en radhuslänga behövde mer uppvärmning samt nedkylning än ett 

mittparti, se Figur 1. Boström et al. (2003) gjorde också en studie på fönstertyper och 

dess inverkan på värme- och kylbehovet för byggnaden. Fyra fall jämfördes där 

treglas, energiglas, energiglas med mindre area och inga fönster alls fick testas. Det 

som var intressant för studien var att se att inga fönster alls behövde hälften så mycket 

uppvärmning som när treglasfönster placerades i byggnaden men däremot behövde en 

lägenhet med inga fönster ett större kylbehov i jämförelse med användning av 

treglasfönster, se Figur 2.  
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Figur 1. Värme- och kylbehov av gavel 23
o
C och 20

o
C samt mittparti 23

o
C och 20

o
C. 

 

Figur 2. Värme- och kylbehov av tre olika fall vid användning av fönster. 

Gällande formfaktorn så är det ett förhållande av byggnadens djup och längd i 

samhörighet med byggnadens orienteringsplacering. Endast via att placera en 

byggnad i fel orientering samt formge en byggnad på fel sätt kan 36 % i värmeenergi 

att gå förlorad vilket måste uppvärmas med hjälp av ett värmesystem istället. Om den 

fasad som har mest fönster placeras åt söder och byggnaden var rektangulär ½ formad 

(se Figur 3) kan upp till 8.2 % av solenergin istället besparas som värmeenergi istället 

för att behöva värma upp huset med ett värmesystem (R. Pacheco et al. 2012). 

Radhus-modulen har i studiens fall endast glasyta på kortsidan av byggnaden och 

formad som en rektangel med kortsidan åt syd, vilket enligt Figur 4 skulle kallas för 

en ½ formad byggnad. Det innebär att eventuell solenergi som värmer upp byggnaden 

kan gå förlorad till viss del och därför är det viktigt att kolla på sol-förhållanden och 

orienteringsplacering enligt R. Pacheco et al. (2012). Vidare är det viktigt att tänka på 

beräkningarna, avskärmningsfaktorer och vilken typ av fönster som ska användas till 

projektet vilket information ifrån Höglund et al. (1985) behandlar samt statistik ifrån 

SMHI (2009). 
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Figur 3. Orienteringen påverkar formfaktorn. 

Vidare finns en studie gjord av Parasonis, Josifas et al.(2011) som visar på att volym 

och form ytterligare kan påverka en byggnad på olika sätt. Nedan i Figur 4 beskrivs 

geometrisk lönsamhet som A/S vilket är area jämförd med uppvärmd användbar area 

vilket visar att en avlång byggnad såsom ett radhus är bättre än enskild kvadratisk 

byggnad. Detta styrker valet för studien att en byggnad blir mer effektiv med sin 

uppvärmning om den har minst två våningar och bygger ut en byggnad på bredden 

samt att byggnaden håller en kvadratisk eller rektangulär form. Vidare nämns också 

formfaktorn som A/V där man också kan se att den större byggnaden längst till höger 

har en mindre faktor på 0,786 vilket är bättre än den mindre byggnaden på sin faktor 

2. 

 

Figur 4. Geometrisk lönsamhet och area genom volym jämför för olika former av 

byggnaden gjord av Parasonis, Josifas et al.(2011,72). 
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3.3 Effektbehovets, dimensionerande 
vinterutetemperaturens och specifika energianvändningens 
betydelse  

Det finns flera faktorer som är av intresse vid beräkningar av ett ventilationssystem en 

av dessa är vad värmeeffektbehovet blir för byggnaden. Uttrycket värmeeffektbehov 

beskrivs av Warfvinge och Dahlblom (2010) som det effektbehov som bestämmer 

storleken på värmesystemet. Summan av det värmeeffektbehov som behövs ger i 

första hand ett värde för det värmeeffektbehovet som behövs för att värma ett hus. 

Genom att beräkna värmeeffektbehovet så kan man se vilka faktorer där värmeeffekt 

är ett behov. Formeln för värmeeffektbehov är enligt följande: 

 

Ptot=Pt+Pov+Pv+Pvv 

Förklaringar för de olika begreppen är enligt följande: 

Pt: Effektbehov för transmission. 

Pov: Effektbehov för ofrivillig ventilation. 

Pv: Effektbehov för ventilation. 

Pvv: Effektbehov för varmvatten. 

Fortsatt förklaring av värmeeffektbehovet sker även av Warfvinge och Dahlblom 

(2010), Elmroth (1937), BBR Boverkets Byggregler (BFS 2015:3) och Handbok för 

energihushållning enligt Boverkets byggregler (2012) där bland annat reglemente 

spelar en stor roll till för varför man beräknar det på just det här sättet och inget annat 

sätt. 

För att mängden värmeeffektbehov ska bli så rättvisande som möjligt så måste det 

beräknas med hjälp utav DVUT. DVUT står för Dimensionerandevinterutetemperatur. 

Begreppet förklaras av Warfvinge och Dahlblom (2010). Med hjälp av DVUT kan 

värmeeffektbehovet beräknas för värsta tillämpbara förhållanden och genom detta 

utröna det högsta värmeeffektbehov som kan kommas att behövas. 

Den specifika energianvändningen är ett begrepp vars syfte är att mäta byggnaders 

energianvändning och metoden sker enligt BBR Boverkets Byggregler (BFS 2015:3) 

där även regler för uppmätta värden finns. Specifika energianvändningen är en 

beräkningsmetod som tar reda på varje ingående del i en byggnads energianvändning 

som kan påverka den summerade energianvändningen och beskrivs också av 

Warfvinge och Dahlblom (2010) och av Handbok för energihushållning enligt 

Boverkets byggregler (2012). Dessa källor innehåller mycket fakta om faktorer som 

påverkar en byggnad på olika sätt och rådgivning om hur man bör tänka samt 

kravställningar. Informationen given av Handbok för energihushållning enligt 

Boverkets byggregler (2012) beskriver också hur olika byggnader har olika aspekter 

att ta i åtanke då energi och effekt påverkas olika beroende på byggnadstyp.  

 

3.4 Luftflöde och gällande regler för energi 
Det finns fakta ifrån en studie som Persson, Martin et al. (2014) gjort som beskriver 

fyra olika fall av småhus och flerbostadshus. Dessa fyra fall delas upp i två kategorier 

med småhus och flerbostadshus, vilket är nyproducerad- eller befintligbyggnad. Då 

det typfallet med de nybyggda byggnaderna är mer lufttäta än de befintliga så klarade 
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sig inte en byggnad med ett ventilationssystem som inte var mekaniskt fläktstyrd och 

därför valdes ett FTX-system till dessa byggnader.  

Warfvinge och Dahlblom (2010) skriver om hur beräkningarna för effektbehovet ska 

räknas ut. Det handlar om ventilationens effektbehov, ofrivilligt effektbehov, 

transmissionens effektbehov samt varmvattnets effektbehov vilket är nödvändigt för 

att beräkna en byggnads effektbehov och för att kunna välja bra system för en 

byggnad. Vidare tas ämnet om luftomsättningar också upp vilket är hur mycket luft en 

byggnad måste tillföras och tas ifrån per sekund för att ha en trivsam inomhus miljö. 

Krav enligt BBR benämner detta i l/s och beskrivs i texten att det är viktigt att tänka 

att luftflödet kommer in på rätt sätt och i rätt mängd så att drag inte uppstår och miljön 

inte upplevs som otrevlig att vistas i. Det som beräknas enligt energianvändningen för 

ventilation är det som minst får användas och BBR’s krav står för 0,35 l/s per m
2
 eller 

10 l/s för toaletter samt 15 l/s för kök.  

Då BBR har skarpare och hårdare krav än tidigare gällande energianvändning av en 

byggnad har det varit viktigt att läsa om vilka förändringar som faktiskt har gjorts i 

BBR (BFS 2011:6). Det är svårare att uppnå BBR’s krav för klimatzon III, se Figur 5 

och 6, för en nyproducerad byggnad vilket beskrivs av Boverkets Byggregler (BFS 

2011:6). Ytterligare nämns det att det är ytterst svårt att klara sig utan någon sort av 

värmeåtervinning med dessa nya krav ifrån BBR vilket gör att valet att installera en 

ventilationsvärmeväxlare, frånluftsvärmepump eller liknanden installation är näst 

intill oundvikligt (Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler 2012). 

 

Figur 5. Zonindelning i landet för energianvändning för småhus, flerbostadshus och 

lokaler gjord av Boverket (2014). 
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Figur 6. Klimatzonernas avgränsningar gjord av Boverket (2014). 

 

3.5 Ekonomiska beräkningsmetoder 
 

Nuvärdesmetoden: 

Nuvärdesmetodens syfte är att kunna sammanställa framtida nettoavkastningar. Detta 

görs med hänsyn till de olika tidsperioder som nettoavkastningarna sker samt en 

kalkylränta inom vilken man kan hänföra framtida avkastningskrav. Metoden går 

under den kategori av beräkningsmetoder som benämns diskonteringsmetoder. 

Metoden kan adapteras med hänsyn till komplexitet, syfte, typ av objekt samt tillgång 

till grunddata. Metoden kan också beskrivas enligt formeln: 

V0=f(Dnt , p , Vn) 

V0= Värde år 0 (värdetidpunkten) 

Dnt= Framtida nettoavkastningar 

p= Avkastningskrav 

Vn= Eventuellt restvärde år n 

Nettoavkastningarna innebär det värde som är kvar att förränta sedan andra poster har 

fått sin inverkan. Dessa poster är produktionsfaktorer som fått faktisk eller 

kalkylmässig ersättning. Därför kan även små differenser i in- och utbetalningarna få 

stora effekter på en investerings värde. (Fastighetsnytt Förlags AB,2015) 
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Årskostnadsmetoden: 

Årskostnadsmetodens syfte är som antyds, att bedöma en produkts kostnad efter det 

att ett antal annuiteter gällande kostnad jämförs med produktens livslängd. Utefter 

detta kan man göra en teoretisk bedömning av vad produkten kostar per år.  

Exempel är som följer: 

50 nya spisar inhandlas och utbetalningen för dessa är 150000kr. Spisarnas livsläng 

uppskattas till 15 år. Kostnaderna för spisarna blir därför 150000kr/15år = 10000kr/år 

som en årskostnad. 

Metoden används för att jämföra olika investeringsalternativ och därmed 

förbrukningen av införskaffade produkter. (Bejrum och Lundström,1986) 

 

 

3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Syftet med valda teoretiska ramverk är att skapa mätbara förutsättningar för att utreda 

faktorer vilka påverkas vid ihop-sättningen av flera radhusmoduler. Detta ska i sin tur 

rikta studien mot förutsättningar för val av ventilationssystem. Förhoppningarna är att 

dessa faktorer ska ge ett positivt samspel med ihop-sättningen av husen. Det är även 

förhoppningarna att ett positivt samspel ska utgöra utnyttjbara förutsättningar för bra 

lösningar gällande ventilationssystem. Varje del av det teoretiska ramverket har som 

syfte att utröna valda aspekter som vid sammanställning ger upphov till mätbara 

resultat. De ekonomiska teorierna skall sedan fungera som motivation gällande 

investeringsalternativ för ventilationssystemen. Å ena fallet kan man se teorierna som 

en seriekoppling där varje teori skapar nytt underlag för studiens mål och 

undersökning. Samtidigt bidrar varje del av ramverket till att skapa en helhetsbild 

kring viktiga faktorer som i slutändan kan mätas och syftet kan uppfyllas. De valda 

teoretiska ramverken uppfyller det underlag som krävs för studien med relevant fakta, 

vilket också ger validerad data och sunda uppgifter för vald studie.
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4 Empiri 
Det här kapitlet kommer att behandla all data som samlats in till studien för att kunna 

utföra beräkningar och för att ta egna åtaganden gällande den radhusmodell som 

använts inom studien samt den beräkningsmodell som använts. Kapitlet innehåller 

dokument och formler som är relevanta för sammanställningen av nämnd 

radhusmodul samt uppgifter som är relevanta inom beräkningssynpunkt. 

 

4.1 Dokumentinsamling 
Dokumentinsamling ifrån Blue Wall Construction AB kan ses nedan. 

 

Figur 7. Situationsplan av radhusmodulerna vilket hjälpte till att bekräfta vart radhus-

modulerna kommer byggas samt orienteringsplacering. 
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Figur 8. Radhusmodulen som varit grunden för studien. Areor, längdmått och vinklar 

har angetts. 

 

Figur 9. Fasaden på tänkt radhusbyggnation som visar sammankopplingen av flera 

radhusmoduler. 
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4.2 Intervjuer 
Ett antal intervjuer har genomförts med aktuella företag för studien. Intervjuerna 

behandlar sådana uppgifter som är relevanta för studiens radhusmodell samt uppgifter 

som är relevanta för beräkningsgången och som inte kunnat inhämtas från 

dokumenterade uppgifter. 

Blue Wall Construction AB – Svar på intervjufrågor: 

För att få reda på hur många personer som kommer att bo i radhusmodulerna 

inhämtades information på att runt 4 personer är det som kan tänkas fungera och max 

5 personer om en våningssäng skulle placeras i ett av sovrummen. Uppgifterna är 

relevanta för studiens beräkningsmodell och mer exakt för beräkning av den specifika 

energianvändningen. 

Former och materialet på byggnaden är viktigt för att kunna göra beräkningarna rätt 

och underlagsmaterial som finns att se i Bilagor samt en enkel förklaring på hur 

plattan på marken består av tre lager 100mm cellplast och 100mm betong beskrevs 

under intervjuens gång. Fortsatt har också en offert av SP-fönster inhämtats, som 

också finns under Bilagorna, vilket är en underleverantör där det stod vilka fönster de 

använder för att vidare kunna gå in på deras hemsida och använda U-värden därifrån. 

Fönster ska sitta 10mm in på den bärande trästommen ifrån ytterkanten och detsamma 

gäller för ytterdörrarna benämndes också under intervjun. Uppgifterna behövs för att 

kunna sammanställa den radhusmodell som behövs för att kunna utföra studiens 

energiberäkningar. 

Diplomat – Svar på intervjufrågor: 

Information om entrédörren saknades och Diplomat sa att U-värdet för entrédörren är 

0,9 och arean är 8,52 m
2
 minus fönsterytan som användes till 

transmissionsberäkningarna. Uppgifterna är relevanta för studiens energiberäkningar. 

 

REC – INDOVENT – svar på intervjufrågor: 

För det gemensamma ventilationssystemet som används av fem ihopsatta 

radhusmoduler blir verkningsgraden 78 % om det används för 5 hus och bruttopriset 

är det pris som används vid kalkylering och innebär en ökning av nettopriset på 20 %. 

Uppgifterna behövs för att kunna genomföra relevanta energiberäkningar samt 

kostnadsberäkningar gällande ventilationssystemet. 

 

4.3 Beräkningsdata 
Avsnittet behandlar antagna uppgifter som är ingående element inom energi och 

kostnadsberäkningar. Antagandena är rimliga och går efter de normer som finns för 

beräkningsmodellerna. Nedanstående data för energiberäkningarna är något som 

benämns av Warfvinge och Dahlblom (2010) i olika intervall, vilket vi kunnat jämföra 

våra antaganden med. Antagandena är av empirisk natur och skall därför vara med i 

detta avsnitt. 

Antaganden för energiberäkningar: 

Tvv = 60 
o
C är valet gällande varmvatten för beräkningarna. 

Intervall är mellan 50-60 
o
C. 
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Tinkom = 5 
o
C är valet för beräkningarna gällande varmvatten. 

Intervall är mellan 5-10 
o
C. 

Tg = Innetemperatur valdes till 22 
o
C. 

EEL = (4,5  antal lägenheter + 0,045  uppvärmd area)  365 är 

schablonmässigberäkning som valdes för beräkningen. 

antal personer = 4 st har valts för radhusmodulerna enligt intervjun ovan. 

Vattenförbrukning per person = 16 m
3
 /år, statistisk genomsnitt 

För moderna bostäder har ett hushåll intervallet 5-10 kWh/m
2
 där valdes 10 för 

säkerhetsmarginal då beräkningar för Evvs beräknas. 

Antaganden för kostnadsberäkningar: 

Kostnaderna summeras för 20år vilket är då utbyte sker för fläktar och motorer för 

RDKS minimaster. 

Kalkylränta sätts schablonmässigt till 10% för kostnaderna. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Med hjälp av dokumentinsamlingen kunde projektet utformas då beräkningsarbete 

och skissningsarbete kunde påbörjas av vald radhusmodul. Byggnaden var i 

projekteringsstadiet då dokumentinsamlingen gjordes och därför behövdes mer 

information om arbetet samt därför behövdes ett antal intervjuer för att få svar och 

kunna genomföra energiberäkningar. Antaganden kunde göras för att beräkna alla 

ingående faktorer i husets energianvändning vilket kan ses under beräkningsdata. 

Dessa antaganden används för att kunna utföra beräkningarna på specifik 

energianvändning samt kostnadsberäkningarna.   
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5 Analys och resultat 
Här finns beräkningar på specifika energianvändningen för upp till 7 radhusmoduler 

utan värme- och ventilationssystem för frågeställning 1 och beräkningar på 

formfaktorn och hur den påverkar den specifika energianvändningen. Vidare finns det 

beräkningar på effektbehovet och kostnader som analyserats för att kunna välja 

ventilationssystem samt motivationer av resultatet av att ha ett gemensamt eller 

enskilt ventilationssystem. 

 

5.1 Analys 
Studiens analys bygger på vissa nyckelfaktorer som även grundar sig i 

frågeställningarna. De nyckelfaktorer som studien behandlar är formfaktorn, specifik 

energianvändning, värmeeffektbehov samt kostnadsberäkningar. Faktorerna har valts 

eftersom de ger en bra indikation på hur energianvändningen för olika antal radhus ser 

ut och en analys kan utföras med hjälp av dessa faktorer.  

 

Gällande ventilationssystem så ger faktorerna förutsättningar för hur 

ventilationssystemet skall dimensioneras samt ger även här en bra grund för analys 

kring hur energianvändningen påverkas vid val av olika ventilationssystem. Enligt de 

dimensioneringsprinciper som används så kan man även utreda effektiviteten kring 

olika ventilationssystem. Då gemensamt och enskilt system benämns menas det med 

att flertalet, exempelvis tre ihopsatta, radhusmoduler som använder sig antingen av ett 

enda gemensamt system eller varsitt enskilt system i varje radhusenhet. 

 

Beräkningar utfördes för att utreda radhusens specifika energianvändning vid ihop-

sättning av olika antal radhus. Specifik energianvändning och de ingående formlerna 

förklaras av Warfvinge och Dahlblom (2010), Boverkets Byggregler (BFS 2015:3) 

och Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler (2012). Diagram 

användes för att sammanställa beräkningarna. De formler som använts för beräkningar 

är enligt Bilaga 1 där man även finner resultaten kring beräkningarna av specifik 

energianvändning. 

 

Punktköldbryggor kommer inte att behandlas i studien. Detta med motivering från 

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler (2012) som beskriver 

punktköldbryggor som en faktor som har liten betydelse för värmeförluster genom 

klimatskärmen. Vidare har inte de radhus som redovisas i studien några 

byggnadselement som inbjuder till större punktköldbryggor. 
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Koppling mellan formfaktor och specifik energianvändning: 

Först studerades formfaktorns koppling till den specifika energianvändningen. 

Beräkningarna utfördes med hjälp av den radhusmodell som byggs upp och 

förutsättningarna som byggnaden presenterade. Till en början utgår beräkningarna 

enbart ifrån uppskattade värden gällande energiförbrukningen, speciellt då det gäller 

fastighetselen. Detta för att förhållandena simuleras utan valda installationssystem, 

specifikt ventilationssystem. 

 

Beräkningarna som utförs för två eller flera radhus går efter principen att de beräknas 

som en enda byggnad. Detta motiveras av formfaktorn. Formfaktorn blir enbart 

relevant om man beräknar den för en sammansluten enhet eller byggnad. I studien 

gjord av Parasonis, Josifas et al.(2011) förklaras formfaktorn och hur den påverkas av 

byggnadens utformning. En kvadratisk, högst två våningsbyggnader beskrevs ha en 

dålig formfaktor men däremot hade en kvadratisk och mindre enplansbyggnad sämst 

formfaktorn och därför är relevansen av att bygga ihop flera små byggnader till en 

större något som för studien visar sig förbättra formfaktorn.  

 
Figur 10. Gjord av Parasonis, Josifas et al.(2011) visar hur formfaktorn påverkas av 

utbyggnation. 

  

Då specifika energianvändningen blir högre för en mindre byggnad och därför svårare 

att uppnå de mål som ställs ifrån BBR Boverkets Byggregler (BFS 2015:3) medan för 

en större byggnad där flera små byggnader satts ihop får en lägre specifik 

energianvändning och därmed bättre resultat.  

 

 

Resultatet av beräkningarna för frågeställning 1 blev enligt följande: 

Tre diagram som visar kopplingen mellan specifik energianvändning och formfaktorn. 

Beräkningar för specifika energianvändningen har gjorts för upp till sju radhus som 

sammankopplats och resultatet av detta kan ses i Bilaga 1 i fullständiga diagram. 
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Diagram 1. Formfaktorn och antal radhus ihopsatta gjord av författarna. 

 

 
Diagram 2. Specifik energianvändning och antal radhus ihopsatta gjord av 

författarna. 

 

 

Diagram 3. Specifik energianvändning och formfaktorn gjord av författarna. 
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Vad som visas i diagrammen är den koppling som finns mellan formfaktorn och 

energianvändning. Genom att sätta ihop flera radhus med varandra kan man enligt 

principen som presenteras av Parasonis, Josifas et al.(2011) skapa en mer optimal 

formfaktor för radhusen då dessa beräknas som en enda byggnad. Detta i sin tur ger 

upphov till energibesparingar som visas i och med att den specifika 

energianvändningen får ett betydligt mindre värde.  

Formfaktorns förbättring avtar exponentiellt utefter att man sätter ihop fler radhus. 

Efter det att fem radhus satts samman blir förbättringen nästan inte märkbar. Detta 

indikerar på att optimeringen av formfaktorn för radhusen endast kan nå en specifik 

punkt och att detta mycket beror radhusens sammankoppling i en riktning enligt 

principerna givna av Svensk Standard (SS 24300-1:2011) (SS 24300-2:2012), 

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler (2012), Parasonis, Josifas 

et al.(2011) samt R. Pacheco et al. (2012). För de hus som behandlas i studien visas 

att ihop-sättning av fem hus kan förbättra energiförhållandena och därefter blir det 

ingen märkbar förbättring. Detta kan hjälpa vid planeringen av bostadsområden och 

mer specifikt radhusområden ur en synpunkt inriktad på energieffektivisering.  

Analysen visar också att för dessa radhusmoduler inte enbart genom formfaktorn kan 

nå en acceptabel nivå för energiförbrukningen gällande svenska krav utfärdade av 

BBR Boverkets Byggregler (BFS 2015:3). 

Utredning av effektiviteten för enskilda och gemensamt ventilationssystem för 

radhusen: 

Vid utredningen av effektiviteten kring enskilt eller gemensamt ventilationssystem så 

har formfaktorn motiverat valet till att studera skillnaderna vid fem stycken ihopsatta 

radhus. Den typ av aggregat som undersöks är av typen FTX. Detta för att kunna 

utnyttja en god värmeåtervinning från frånluften samt att andra system såsom 

frånluftsvärmepump kommer att ha svårt att få byggnader att nå framtida energikrav 

(Boverkets Byggregler, BFS 2011:6). För att kunna göra undersökningen måste 

aggregaten först dimensioneras för det luftflöde aggregaten skall hantera. 

Dimensionerings resultat av luftflöde enligt följande: 

Bostadens area x 0,35 l/s 

Där 0,35 enligt Boverkets Byggregler (BFS 2015:3) anger i l/s och m
2
 den luft som 

behöver ventileras in samt ur bostaden.  

Antal 
radhusmoduler 
ihopsatta 

Area [m2] 0,35 l/s och m2 Area x 0,35 [l/s] 

1 104,4 0,35 36,54 

5 522 0,35 182,7 

Tabell 1. Resultatet av luftflödet vid en respektive fem radhusmoduler gjord av 

författarna. 
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Detta resultat används som stöd för motivation till frågeställning 3 om vilket det 

lägsta kravet får vara gällande luftflöde för ett gemensamt ventilationssystem och 

enskilda system. 

De aggregat som valts för studien är enligt följande: 

 RDKS, Minimaster, Fläktwoods: Kan producera ett luftflöde på 40l/s per 

hushåll. 

 RT-1000S-EC-RS, REC Indovent: Kan producer 200 l/s vilket är 200/5 = 40 

l/s per hushåll. 

Denna analys visar på att oavsett aggregat så kan båda producera det luftflöde som 

behövs för varje hushåll. 

Vad som också behövs för dimensioneringen av aggregatet är det värmeeffektbehov 

som aggregatet behöver tillföra. Beräkningen av värmeeffektbehov förklaras av 

Warfvinge och Dahlblom (2010). Då det gäller det värmeeffektbehov som 

värmebatteriet behöver tillföra i ett FTX aggregat så är det värmeeffektbehovet som 

behöver tillföras efter det att värmeåtervinningen skett. I de beräkningar som utförts 

inom studien så anses tilluften kunna värmas till +17 
o
C. Denna luft skall sedan 

värmas upp till +22 
o
C vilket är den satta innetemperaturen. Beräkningarna har skett 

enligt följande: 

Antal 
radhusmoduler 
ihopsatta 

0,33 x n x V x Antal 
Ihopsatta Radhus= 
Faktor 1 

(Ti-Temp.eft.FTX)= 
Faktor 2 

Pv= Faktor1 x 
Faktor 2 [kW] 

1 89,659 5 0,433 

5 433,297 5 2,166 

Tabell 2. Resultat av värmeeffektbehov Pv som är nödvändigt att uppnå genom 

aggregatens eftervärmare gjord av författarna. 

Formeln presenteras mer utförligt av Warfvinge och Dahlblom (2010). Tanken är att 

aggregatet som skall fungera enskilt för varje hushåll skall dimensioneras efter ett 

hushåll. Värmeeffektbehovet för flera hushåll blir helt enkelt värmeeffektbehovet för 

ett hushåll multiplicerat med antalet hushåll gällande aggregatet och dess 

dimensionering. I och med att man sätter in ett aggregat i varje hushåll så kommer 

detta värmeeffektbehov att täckas upp. Värmeeffektbehovet för 5 hus blir det 

dimensionerande värde som är för det gemensamma aggregatet. 

RDKS Minimaster är ett mindre aggregat som är avsedd för mindre bostäder. 

Aggregatet placeras i ett hushålls varmutrymme såsom kök eller tvättstuga. RT-

1000S-EC-RS är avsett för ett flertal hushåll eller lägenheter. Aggregatet är anpassat 

för upp till så mycket som 8 lägenheter eller mellan 400-600 m
2
. De valda aggregaten 

ansågs relevanta för studiens undersökning. Aggregatens tekniska specifikationer 

finns under Bilaga 8 och 9 samt en simulerad driftkörning för aggregatet RT-1000S-

EC-RS. Vad som först är intressant att jämföra är hur den specifika 

energianvändningen förändras vid fem hus som blir det jämförande antalet. 
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Temperaturverkningsgraden för aggregaten vid dimensionerande luftflöde blev enligt 

den tekniska specifikationen som följer: 

 RDKS – Temp.verkningsgrad vid luftflöde 36,54 l/s = 81% 

 RT-1000S-EC-RS – Temp.verkningsgrad vid simulerad driftkörning med 

luftflöde 182,7 l/s = 78% 

Förändringar som gjordes för specifika energianvändningen när aggregat valts var att 

kontrollera vilken märkeffekt fläktarna hade. Förändringarna innebar först en 

förändring av fastighetselen, Evvs, som redovisas under bilaga 7. Sedan infördes 

aggregatens temperaturverkningsgrad vilken hade en större inverkan på den specifika 

energianvändningen. Den specifika energianvändningen fick följande förändringar vid 

fem ihopsatta radhus med integrerade ventilationssystem: 

Aggregat Specifik 
energianvändning 
före insatt 
ventilationssystem 
[kWh/år,m2] 

Specifik 
energianvändning 
efter insatt 
ventilationssystem 
[kWh/år,m2] 

Differens före och 
efter [kWh/år,m2] 

RDKS  
Fem Enskilda 

100,0949 62,9512 37,1437 

RT-1000S-EC-RS 
Ett Gemensamt 

100,0949 62,9136 37,1813 

Tabell 3. Resultat av specifik energianvändning med ventilationssystemen med 

räknade i beräkningen gjord av författarna. 

Gällande den specifika energianvändningen så blir det en viss skillnad dock inte så 

märkbar. Om man skall räkna radhusen som en enda byggnad, vilket är fallet i studien 

och bland annat vid medräknandet av formfaktorn, så ser man även att radhusen 

kommer uppfylla BBR:s krav för energihushållning (Boström et al. 2003) (Boverkets 

Byggregler, BFS 2015:3).  

Man kan även analysera de olika aggregatens outnyttjade effekt gällande 

värmeeffektbehovet. Vid analys av den outnyttjade effekten studeras även här fallet 

med fem stycken radhus. Max effekt som eftervärmarna i de olika systemen kan bidra 

med redovisas enligt tekniska specifikationer som redovisas under bilagor. Max effekt 

för eftervärmarna är enligt följande: 

 RDKS – 0,5 kW vid eldrift.  

 RT-1000S-EC-RS – 2,5 kW vid eldrift. 
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Om man jämför dessa siffror med det värmeeffektbehov som behövs produceras av 

aggregaten vid fem hus så får man följande beräkningar: 

Aggregat Maxeffekt 
eftervärmare [kW] 

Värmeeffektbehov [kW] Outnyttjad effekt = 
Maxeffekt eftervärmare 
- Värmeeffektbehov 
[kW] 

RDKS 
Fem Enskilda 

0,5 x 5 aggregat = 
2,5 

2,166 0,335 

RT-1000S-EC-RS 
Ett Gemensamt 

2,5 2,166 0,334 

Tabell 4. Resultat av den outnyttjade effekten de båda ventilationssystemen kommer 

få gjord av författarna. 

Gällande värmeeffektbehovet så blir resultatet nästintill detsamma för outnyttjad 

effekt. Fördelen för det gemensamma systemet blir endast 0,001 kW men så ytterst 

liten att de båda aggregaten blir jämlika. 

Man kan summera slutsatserna kring specifik energianvändning och 

värmeeffektbehov att det faktiskt inte spelar någon större roll vilket av alternativen 

man väljer. Frågan som blir är huruvida det finns några fördelar med det ena eller det 

andra systemet. I studien har en lättare kostnadsjämförelse mellan aggregaten gjorts 

för att kunna motivera valet mellan det ena eller det andra systemet. 

Kostnadsberäkning, aggregat: 

En av de måttstockar som olika tekniska lösningar idag motiveras genom är genom de 

ekonomiska aspekterna. För att en teknisk lösning skall vara implementerbar så måste 

lösningar kunna vara lönsamma, eller att lönsamheten mellan olika tekniska lösningar 

kan jämföras. Detta ger motivation till antingen att ändra teknisk lösning till något 

mer lönsamt eller att helt enkelt kunna se att en lösning är ekonomiskt försvarbar. Den 

ekonomiska aspekten kan även ge motivation till att använda sig av de energimässiga 

fördelar som funnits i analysen och att radhus kan användas som en bidragande 

lösning inom frågan kring energianvändning.  

Då det gäller kostnadsberäkning för aggregaten så görs detta genom en blandning av 

årskostnadsberäkning samt en summa nuvärde för kostnader för aggregaten och 

filterbyten. Kostnadsberäkningen har alltså inte med kanaldragningar eller don för 

tilluft och frånluft att göra. Med andra ord beräknas bara kostnaderna för själva 

aggregatet. Summa nuvärde för kostnader förklaras av REPAB Fakta (2013) samt 

årskostnadsberäkning av Bejrum och Lundström (1986). Gällande kostnaderna för 

aggregaten och deras ingående delar så kan dessa presenteras enligt netto- och 

bruttopriser. Bruttopriset är det pris som används vid kalkylering och innebär en 

ökning av nettopriset på 20% enligt Intervju med REC Indovent under Empiri. Inom 

bruttopriset tillkommer kostnader för administrativa poster och behandling av ordern. 
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Summa nuvärde för kostnader för aggregaten är enligt följande: 

 

Antaganden för kostnadsberäkningar: 

Kostnaderna summeras för 20år vilket är då utbyte sker för fläktar och motorer för 

RDKS minimaster. 

Kalkylränta sätts schablonmässigt till 10% för kostnaderna. 

Summa nuvärde för kostnader – RDKS: 

Investeringskostnad: 19,000kr netto, Bruttopris 22,800kr 

Filterbyten, kostnad och intervall: 400kr netto var 9:e månad, bruttopris 480kr 

Livslängd, aggregat: 20 år för fläktar och motorer. 

Årskostnad, investeringskostnad: 22,800/20= 1140kr/år 

Årkostnad filter: 480/9= 53,33kr = månadskostnad filter ; 53,33x12= 640kr i                 

årskostnad 

Årskostnad, totalt / aggregat: 1140+640= 1780kr/år 

Årskostnad, fem aggregat: 1780x5= 8900kr/år 

Kalkylränta för kostnader: 10% 

Nuvärdessummefaktor: (1-(1+0,1)
-20

)/0,1 = 8,51 

Summa nuvärde, kostnader (kalkylränta 10%, 20år)  = 75739kr 

 

Summa nuvärde för kostnader - RT-1000S-EC-RS: 

Investeringskostnad: 47800kr brutto 

Filterbyten, kostnad och intervall: 830kr/år 

Fläktbyten: Sker med intervallet 25år 

Livslängd, aggregat: 25 år 

Årskostnad, investeringskostnad: 47800/25=1912 kr/år 

Årskostnad, filterbyten: 830kr/år 

Årskostnad, total / aggregat: 2742 kr/år 

Nuvärdessummefaktor: (1-(1+0,1)
-20

)/0,1 = 8,51 

Summa nuvärde, kostnader (kalkylränta 10%, 20år) = 23334kr  
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I och med jämförelsen mellan summa nuvärde för kostnader så kan man ur 

förvaltningsperspektiv se en klar skillnad i nuvärdet för de bägge alternativen. Detta 

fungerar som motivering för att välja ett gemensamt aggregat för fem radhusmoduler 

istället för ett enskilt för varje. Ur en byggnadsentreprenads synpunkt så blir det även 

en betydlig skillnad i investeringskostnaden för aggregaten. Detta skulle kunna 

motivera till mer produktion av radhusområden och därmed också använda sig av de 

energimässiga fördelarna som studien bevisat. Nedan följer en jämförelse av 

kostnaderna: 

RDKS, 
investeringskostnad för 
fem stycken [kr] 

RT-1000S-EC-RS, 
investeringskostnad för 
ett aggregat [kr] 

Differens summa nuvärde 
på RDKS och RT-1000S-
EC-RS [kr] 

75 739 23 334 52 405 

Tabell 5. Resultat av kostnadsberäkning för ventilationssystemen gjord av författarna. 

 

5.2 Frågeställning 1 
För att kunna besvara frågeställning 1 ” Hur påverkas specifika energianvändningen 

av formfaktorn vid ihop-byggnation av flera radhusmoduler?” så gjordes beräkningar 

på den specifika energianvändningen och formfaktorn och slutsatser drogs genom 

jämförelser. Då beräkningar studerades för formfaktorn gjordes valet att räkna på 7 

radhusmoduler då formfaktorns resultat inte förändrades mycket mellan 5, 6 och 7 

ihopsatta radhusmoduler. Nedan redovisas resultatet av beräkningarna för 

formfaktorn, specifik energianvändning och antalet ihopsatta radhusmoduler i två 

diagram. 

  

  

Diagram 4. Relation som visar att formfaktorns förbättring och avtagande förbättring 

gjord av författarna. 
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Diagram 5. Relation som visar att specifika energianvädningen förbättras och att 

förbättringen avtar då flera radhus sätts ihop gjord av författarna. 

För att få en så lönsam byggnad som möjligt gällande specifik energianvändning i 

relation till formfaktorn så är det fem radhusmoduler som ska byggas ihop, vilket blev 

studiens resultat för frågeställning 1.  

 

5.3 Frågeställning 2 
För att hitta svaret till frågeställning 2 ” Vad blir de energimässiga effekterna av att ha 

ett gemensamt eller enskilt ventilationssystem för flera radhusmoduler?” har 

beräkningar gjorts på upp till fem ihopsatta radhusmoduler som kan tänkas ha ett 

gemensamt ventilationssystem eller fem enskilda ventilationssystem. FTX-system 

studerades. 

Resultatet för vad de energimässiga effekterna blir av att ha ett gemensamt system 

eller flera enskillda system visar att de energimässiga skillnaderna gällande outnyttjad 

kapacitet för aggregaten samt jämförelse av specifik energianvändning kan ses som 

försumbara. 

 

5.4 Frågeställning 3 
Det som kommer besvara frågeställning 3 ”Vad kan motivera valet mellan enskilt 

eller gemensamt ventilationssystem för flertalet radhus?” är analyseringen av de 

beräkningar som gjorts för kapaciteten, eftervärmaren, specifika energianvändningen 

med tillagd gratisenergi för ventilation (Egv), Fastighetsel (Evvs) och verkningsgraden 

för ventilationssystemet samt kostnaderna för aggregaten aktuella för 

radhusmodulerna.  

Gällande kostnader för de olika ventilationssystemen blir differensen mellan det 

gemensamma och enskillda system 52 405 kr i fördel gällande nuvärdessumman av 

kostnaderna till det gemensamma, som är billigare. Resultatet visar på att det 

gemensamma ventilationssystemet är bättre och är den största faktor till varför det 

gemensamma aggregater väljs istället för fem enskillda aggregat. 

De olika beräkningarna och analyseringarna av det visar att det gemensamma 

systemet är mer fördelaktigt och blev resultatet och valet för radhusmodulerna. 
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5.5 Koppling till målet 
För att kunna besvara målet gjordes många litteraturstudier för att hitta ingående 

faktorer som påverkar energianvändningen för ett radhus. Formfaktorn för radhuset 

var en av de främsta faktorer som funnits som kommer påverka energin utöver de som 

klassas som de vanliga energipåverkandefaktorerna som varmvattenförbrukning, 

fastighetsel, el, transmission, ventilation och gratisenergi av personer, solen, 

ventilation, el och varmvatten. Hur formfaktorn kom att påverka radhusmodulernas 

specifika energianvändning blev därför frågeställning 1. Formfaktorn hade en stor 

betydelse på radhusmodulerna upp till ett visst antal radhus. Upp till fem av de 

radhusmoduler som omfattas i studien ska helst byggas då efter detta påverkas knappt 

den specifika energianvändningen av formfaktorn.  

Då målet för att hitta ett välfungerade ventilationssystem till radhusmodulerna var 

framförallt intresset att hitta ett system som skulle fungera för en radhusmodul men 

också ett större system som skulle klara att ventilera flera ihopsatta radhusmoduler 

och vad effekten av det blev. Vid jämförelserna för vad som motiverade valet för 

vilket system som är det mest fördelaktiga mellan det enskillda och gemensamma 

systemet visade studiens beräkningar och analyseringar att det gemensamma systemet 

blev det mest fördelaktiga i och med kostnaderna för aggregaten och blir studiens val 

för ett välfungerande ventilationssystem.
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6 Diskussion och slutsatser 
Här beskrivs vad vi kom fram till, vad vi inte fördjupat inom studien, hur vi valt att 

arbeta och vad som kan tänkas vara vidare studier om projektet skulle fortsätta i 

framtiden. 

 

6.1 Resultatdiskussion 
Huvud-idéen bakom studien var att en möjlighet till energieffektivisering skulle 

kunna finnas inom radhusproduktion och med ett tillägg av ventilationslösning. Då 

flera hushåll kopplas samman så borde energimässiga fördelar kunna utnyttjas och 

studiens syfte var att finna dessa. Detta är någonting som vi anser lyckats belysa inom 

studien i och med formfaktorns påverkan på energiförbrukningen. Vi har även funnit 

att i alla fall kostnadsmässiga fördelar finns att hämta gällande utförandet av 

ventilationssystem för radhuslängor, men att den energimässiga skillnaden egentligen 

blir försumbar. Detta i sig är även det ett resultat. Studien har alltså påvisat olika 

faktorer som kommer att ha vikt vid framtida produktion av hushåll och att man 

genom radhus kan finna energimässiga fördelar. Därmed kan radhusbyggnation få en 

större roll gällande framtida energikrav och energibesparingsåtgärder inom 

byggsfären. 

Andra resultat skulle kunna presenterats om metodvalet varit annorlunda. 

Energiberäkningar skulle exempelvis kunna utföras med hjälp av datorstödda 

beräkningar. Allmän kännedom kring dessa datorprogram är att de andvänder sig av 

olika prioriteringar inom energiberäkningarna samt olika parametrar för att beräkna 

energiåtgången. Med andra ord kan man säga att resultatet blir väldigt bundet med 

hänsyn till vilket datorprogram man använder och olika resultat kommer att 

presenteras. Detta skulle innebära ytterligare analyser för att sammanställa de olika 

programmens resultat och tolkningar av dessa. Dock eftersom vetenskapligt 

vedertagna handberäkningar inriktar sig till att presentera ett enda rimligt resultat och 

för att undvika skillnader i resultaten, var också detta som valdes att användas inom 

studien. Informationsinsamlingen skulle också kunna ha ersatts med ett fullständigt 

skissningsarbete där en radhusmodell används som helt bygger på antaganden 

gällande utformning och ingående byggnadsdelar. Med hjälp av detta skulle man 

kunna bygga en radhusmodell som följer aktuell utformning och byggnadsteknik 

och/eller framtida normer för byggnation för att simulera framtida energiåtgång för 

radhusmoduler. Dock så var en av målsättningarna inom studien att utgå från ett 

verklighetsbaserat projekt där lösningar för energieffektivisering skulle kunna finnas 

utan drastiska åtgärder gällande byggnadstekniken och byggnadsdelar. I och med 

detta skulle vi kunna belysa fördelar som redan finns gällande radhus och 

energiförhållanden men som hittills inte uppmärksammats eller tagit hänsyn till under 

nutida byggproduktion. Tillsammans motiverar detta till de valda metoderna som valts 

för studien bestående utav dokumentinsamling (Wendy, 2012), intervjuer (Witzel, 

Reiter, 2012) samt skissningsarbete (Corrad och Serlin 2011) för att kunna nå den 

målbild som satts för studien. 

Resultatet för studien visar en direkt koppling till den teori som presenterats. 

Formfaktorn var det huvudsakliga verktyg som använts för att bevisa radhus 

energimässiga fördelar. Beviset består i att man genom ihop-sättning av flertalet 

radhusmoduler kan förbättra formfaktorn enligt de principer som presenterats av R. 

Pacheco et al. (2012). Detta är dock enligt förutsättningen att man kan beräkna 
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flertalet hushåll i en radhuslänga som en enda byggnad. Dock enligt teorin och de 

beräkningar som gjorts är detta en möjlighet. De energimässiga fördelarna visas med 

hjälp av beräkning av den specifika energianvändningen. Den specifika 

energianvändningen är idag den måttstock som man använder för att beräkna en 

byggnads energianvändning enligt BBR. Därför blir den teori som behandlar specifik 

energianvändning av hög relevans för studien och det verktyg som använts för att 

kunna visa energimässiga förutsättningar och fördelar med hjälp av Boverkets 

Byggregler (BFS 2015:3), Svensk Standard (SS 24300-1:2011) (SS 24300-2:2012), 

Höglund et al. (1985), statistik ifrån SMHI (2009)  gällande väderförhållanden samt 

information ifrån Warfvinge och Dahlblom (2010). På samma sätt finner man samma 

relevans gällande de delar av teoriavsnittet som behandlar effektbehov och luftflöde 

som diskuteras av Warfvinge och Dahlblom (2010), Elmroth (1937), BBR Boverkets 

Byggregler (BFS 2015:3) och Handbok för energihushållning enligt Boverkets 

byggregler (2012). Metoderna för att beräkna dessa är ingående i 

energiberäkningarna, antingen indirekt via beräkningar gällande ventilationssystemet 

eller direkt genom effektbehovets inverkan på energiberäkningarna. Samtlig insamlad 

teoretisk bakgrund har därför relevant konsekvens för att kunna presentera ett 

validerat och pålitligt resultat. 

Då de energimässiga kalkylerna visade att valet mellan enskilt ventilationssystem för 

varje radhusmodul eller gemensamt ventilationssystem för flertalet moduler inte hade 

några större energimässiga konsekvenser, valde vi i studien att finna en annan 

motivation till varför det ena eller det andra systemet skulle kunna vara fördelaktigt. 

Resultatet blev en ekonomisk uträkning som behandlar de ekonomiska kostnaderna 

inom ett nusummevärdes-perspektiv för aggregaten. Denna uträkning visade att det 

gemensamma systemet för ett flertal radhusmoduler var det mest fördelaktiga. Målet 

för studien var att finna ett välfungerande ventilationssystem för en radhuslänga. Det 

ekonomiska perspektivet var därför det mest självklara då detta är av stort intresse för 

hushållen såväl som producenterna av radhusmodulerna. En ekonomisk vinning skulle 

kunna stå för motivationen att bygga radhusområden och därmed utnyttja de 

energimässiga fördelar som funnits inom studien. De blir därför av vikt då studien har 

som avsikt att avhjälpa de problem som finns inom ett energimässigt perspektiv i 

dagens samhällen. 

 

 

6.2 Metoddiskussion 
Metoderna som använts är i enlighet med den målbild som funnits för studien. Målet 

var att finna energimässiga fördelar samt fördelar gällande ventilationssystem som 

kan utnyttjas hos radhuslängor. Detta för att kunna bidra med lösningar inför den 

energimässiga problembeskrivning som samhället står inför.  

Lösningarna skulle finnas hos verklighetsförankrade projekt med aktuell byggteknik 

och lösningar för byggnadsdelar. Det självklara valet var då att utföra studien i 

anknytning till ett modernt aktuellt radhusprojekt för vilket studiens teorier kunde 

testas. Dokumentinsamling skedde därför kring ett sådant projekt och information 

kompletterades med intervjuer och skissningsarbete för de byggnadsdelar och 

konstruktionslösningar som fattades. Detta då projektet fortfarande var i 

projekteringsstadium och alla detaljlösningar inte var fastställda. Resultatet skulle 
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därför visa på en i dagsläget aktuell modern byggnadslösning för radhus och hur 

fördelar skulle kunna utvinnas ifrån detta. Dokumentinsamlingen skulle också komma 

att bidra med att utvinna information kring beräkningsmetoder och antaganden kring 

dessa som kom att ge ett validerat och nyttigt resultat. Nämnda metoder har använts 

enligt de teoretiska bakgrunder som presenterats. För dokumentinsamling behandlas 

text skriven av Wendy, (2012), för intervjuer behandlas text skriven av Witzel, Reiter, 

(2012) samt för skissningsarbete behandlas text skriven av Corrad och Serlin (2011). 

Alternativet till de metoder som använts skulle vara ett komplett skissningsarbete där 

samtliga byggnadsdelar och konstruktionslösningar antagits för att ge en rimlig bild 

av hur ett modernt radhusbygge skulle kunna komma att utföras. Dock för att på ett 

sätt stärka reliabiliteten hos studien valde vi att använda möjligheten att granska ett 

aktuellt projekt som faktiskt skulle komma att utföras. 

 

6.3 Begränsningar 
Vi valde att inte välja ett värmesystem till radhusmodulerna utan endast 

ventilationssystem som har hög standard för att klara BBR’s krav utan problem. 

Därför har vi också inte valt att kolla på något system som endast har frånluft eller 

tilluft utan ett bra system som klarar kravet på 0,35 l/s per m
2
 samt ett system som 

klarar den uträknade effekten för eftervärmaren utan problem. Systemet vi valde att 

kolla på blev därför ett FTX-system och inget annat. Kanalsystemet är inte något som 

vi heller kommer räkna på utan vi förhåller oss endast till själva ventilationsaggregatet 

och vad som påverkade det. 

Vidare så har vi inte rört byggnadens ingående delar såsom material och tjockleken på 

den även fast byggnaden skulle kunna förbättras. U-värden hade vi kunnat analysera 

och därför valt bättre ingående material till byggnaden men vi valde att istället utgå 

ifrån det som var givet och endast göra antaganden då det saknades information som 

Blue Wall Construction AB inte kunde svara på. 

När vi beräknade köldbryggor funderade vi ifall vi skulle beräkna några 

punktköldbryggor men då radhusmodulerna inte hade många indelade väggpartier mer 

än de lägenhetsskiljande väggarna var detta något vi valde att inte beräkna. Fokus 

lades istället på de större köldbryggorna för radhusmodulerna. Vidare räknade vi inte 

med att radhusmodulerna skulle ha några balkonger då ritningarna visade att balkong 

var något av kundens val och inget som garanterat skulle följa med radhusmodulerna 

vid byggnation. 

Då projektet inte kommer fortskrida då byggnaden produceras i verkligheten är 

energianvändningen av radhusmoduler endast teoretiskt framtagna och kan skilja sig 

något från verkligheten. Kontrollen av hur den verkliga energianvändningen blev är 

därför inget som vi tänkt göra. 

 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Att uppnå regler och lagar gällande energianvändning blir svårare för byggbranschen. 

Genom att ha det i åtanke när man arbetar med energianvändning blir val av 

ventilationssystem en av grundstenarna för energieffektivt byggande. Nedanför är 

slutsatser och rekommendationer vi vill framföra för att få ett lyckat arbete. 
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- När energianvändningen av en byggnad beräknas är det viktigt att välja bra 

konstruktioner som klarar regler, krav och normer. Dels gäller det för vad 

myndigheterna nämner är minsta kraven men också var som anses acceptabelt 

enligt marknaden. 

- Det resultat vi kommit fram till har bland annat bidragit med att visa att en 

form av en byggnad faktiskt spelar stor roll för energianvändningen av en 

byggnad.  

- Genom våra studier är det rekommenderat att hellre bygga på längden istället 

för att bygga en så liten byggnad som möjligt. Jämför radhuslängor med 

småhus. 

- För bostäder som byggs ihop är det bättre att ha ett delat uppvärmningssystem 

som både sparar energi vilket är bra för miljön samt blir kostnaderna mindre. 

- För att uppnå de tuffare regler, krav och normer som finns vid nyproduktion 

av en byggnad behövs dessa upprätthållas och studeras i takt med arbetets 

gång. 

- Titta först bara på specifika energianvändningen av ett hus utan tillval av 

ventilationssystem, värmesystem eller andra installationer för att se hur 

mycket som måste tillföras.  

- Välj ett bra ventilationssystem som är säkert att de klarar kraven, välj inte 

endast frånluftsfläkt om konstruktionslösningarna inte är nära en passivhus 

lösning eller liknande för att vara säker på att BBR’s krav uppfylls. 

- Arbeta med riktiga beräkningsmetoder som tagits fram av bland annat 

regelverk eller välkända källor. 

- Fortsättning av studierna och välja värmesystem för att få ut fullständig 

specifik energianvändning som måste uppfylla BBR’s krav för zon III vore 

fördelaktigt. 

- Lägg till ytterligare motivation för gemensamt respektive enskilt 

ventilationssystem genom att testa de teoretiska resultaten i verkligheten. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
För vidare arbete skulle ett värmesystem också kunna väljas och tilläggas i 

beräkningarna. Utan värmesystemet går det inte att se hela beräkningsarbetet för 

radhusmodulerna gällande specifika energianvändningen och är därför något för 

vidare forskning.  

Vidare går det att analysera den specifika energianvändningen och hur det skulle 

fungera i verkligheten. Detta är intressant för att se hur mycket som skiljer sig och om 

kraven uppfylls. 

Det skulle gå att se om ventilationssystemen verkligen skulle fungera att ha som ett 

gemensamt system beroende på underhåll, brandskydd och om det blir en bostadsrätt 

eller annan ägande form vilket inte ännu var bestämt i produktionsskedet av 

radhusmodulerna. 

För ytterligare säkerhet av att byggnaden skulle klara kraven skulle eventuellt omval 

av fönster eller material gjorts för att höja kraven så att radhusmodulerna näst intill 

endast skulle behöva gratisenergi för uppvärmning. Förändring av formen och 

orientering för att se jämförelsen av hur olika lägen av byggnaden skulle påverka 

specifika energianvändningen är också något som kunde ha studerats. För mer 

utförliga analyser och beräkningar av byggnaden skulle punktköldbryggor beräknas. 



Diskussion och slutsatser 

39 

Dessutom där valet av balkong är gjord av kunden skulle också köldbryggor för det 

beräknas. 

Radhusmodulerna hade enligt Blue Wall Construction AB ett val av att utnyttja 

vindsvåningen som bostadsyta och hur hade det då gå att lösa problemet med 

ventilationssystemet är något som också kan beräknas vid ytterligare studier av 

projektet.  

För beräkningar av dimensionering av ventilationsystemens rördragning och hur de 

skulle gått i byggnaderna vill vi för gemensamt respektive enskilt system framföra att 

det är något för vidare beräkningar och analyseringar. Dessutom är kostnaderna för 

detta något som går att fördjupa sig i. 
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Beräkning specifik energianvändning 
 

Formeln för specifik energianvändning Etot i kWh: 

Etot=Et +Ev +Eov +Evv +Evvs -EG 

Ingående faktorer beskrivs nedanför. 

 

Formeln för att göra om specifik energianvändning Etot till kWh/m
2
 år: 

Etot i kWh/år = Etot /Atemp 

Etot = specifik energianvändning i kWh 

Atemp = Tempererad användbar inomhusarea. 

Resultat för specifik energianvändning presenteras i bilagans slut. 

 

Beräkning av gradtimmar, Gt i 
o
Ch/månad: 

Formeln för gradtimmarna Gt i 
o
Ch/år: 

Gt = (år) (Tg – Tun) dt 

Tg = Innetemperatur (valdes till 22 
o
C) 

Tu = Utetemperatur för ett område och månad, hämtas ifrån statistik (se bilaga av 

statistik). 

dt = 24h Månadsdagar 

 

Formeln för transmission Et i kWh: 

Et  ((U A   l ) Gt)/1000 

 

U = Summan av U-värden för olika byggnadsdelar. U-värde tillgodogjordes för tak, 

platta på mark, väggar, fönster och dörrar. (m
2
 °C/W) 

U = 1/R 

R = d/λ där λ är en korrektionsterm för ingående material i konstruktionsdelarna tagit 

ifrån statistik och d är tjockleken av materialet. R görs för varje material samt Rsi och 

Rse vilket är värmeövergångs-motstånden inne och ute. 

  

1 
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Utak = 0,084. Värden hämtade ifrån konstruktionslösning vid namn modell V:302 

presenterad av ISOVER. Var god se Bilaga 2 för U-värden och konstruktionslösning.  

U platta på mark = (UA (0-1m) + UA (1-6m) + UA (>6m) )/ Atot   

Beräkningsmetoden presenteras av Sadin, Kenneth (2010). 

U = Summan av U-värden för olika byggnadsdelar. U-värde tillgodogjordes för tak, 

platta på mark, väggar, fönster och dörrar. (m
2
 °C/W) 

A = Olika areor av den area som är 0-1m, 1-6m och >6m. 

Atot = Plattans totala area. 

R = d/λ där λ är en korrektionsterm för ingående material i konstruktionsdelarna tagen 

ifrån statistik och d är tjockleken av materialet. R görs för varje material samt Rsi och 

Rse vilket är värmeövergångs-motstånden inne och ute. 

Lager λ=W/mK d[m] d/ λ=R[m2K/W] 

Insida - - Rsi=0,17 

100 BTG 1,7 0,100 0,059 

300 Cellplast 0,036 0,300 8,33 

150 Makadam - - 0,20 

Morän - - 0,70 

Utsida - - Rse=0,04 

   R=9,50 

 

U0-1m= 1/9,50= 0,105 W/m
2
K 

R, 1-6m= 9,50-0,70+2,20=11 m
2
K/W 

U1-6m=1/11= 0,091 W/m
2
K 

U>6m Beräknas ej. Plattans totala area tillåter inte detta. 

Uplatta på mark= ((0,105x27,77)+(0,091x28,70))/56,47=0,098 W/m
2
K 

U väggar = 0,10. Taget ifrån konstruktionslösning presenterad av ISOVER. 

Konstruktionslösningen är en träregelstomme med träpanel och modellen går under 

namnet Y:302. Var god se Bilaga 2 för U-värden och konstruktionslösning. 

U fönster = 1,2. Hämtade tal ifrån återförsäljaren ifrån Blue Wall Construction AB, se 

Bilaga 2 för information. Glasdörren räknas med som fönstrets U-värde. 



Bilagor 

 

U dörrar = 2,13.  Hämtade tal ifrån återförsäljaren ifrån Blue Wall Construction AB, se 

Bilaga 2 för information. 

 

A = Summan av alla påverkade areor av transmission. Areor beräknades på tak, 

platta på mark, väggar, fönster och dörrar. (m
2
) 

A tak = L B (Tog måtten ifrån ritningarna, se dokument). För taket fanns endast 

vinkeln så fick använda: x = (Långsidans längd/2) / cos α , därefter kunde L B 

beräknas. 

A platta på mark = L B (Tog måtten ifrån ritningarna, se dokument). 

A väggar = L B (Tog måtten ifrån ritningarna, se dokument). Saknade arean för 

vindsgaveln och beräknade utifrån takberäkningen Pythagoras sats för att få ut höjden 

på takstolen: 𝐿 = √B2 − x2 , därefter kunde L B beräknas. 

A fönster = L B (Tog måtten ifrån ritningarna, se dokument). 

 

 = Summan av alla värmegenomgångskoefficienter. Värmegenomgångs-

koefficienten beräknades på tak, platta på mark, fönster, dörrar, mellanbjälklag, 

ytterväggshörn. (W/mK) 

tak = Tagit ifrån statistik (se bilaga av statistik) 

platta på mark = - 0,1062 + 0,1558 R
-1,4

 +0,1514 d + 0,01856 b
0,4

+0,09401  (λ / h)
-0,2

  

R = Rf + 0,17 d = Rk  0,037 b = A/P 

Se Figur 9 för visuell förklaring av de ingående begreppen. 

 

Figur 9. Tagen ifrån SWEDISOL (2015) för beräkning av köldbryggor 

A = Plattans invändiga area. P = perimeter mot uteklimat. 

W = total väggtjocklek.  Rk = värmemotstånd för kantbalksisolering. 

Rf = värmemotstånd för betong, isolering och ytskikt. 

λ = markens värmekonduktivitet 
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 fönster = -2,358  10
-2

 -6,447  10
-4
 d2

-2
 +6,263  10

-2 
 (b/d2) 

0,4
 +1,342  10

-2 
 

(d3/d2)
0,4

 +6,456  10
-4

  (d3/d1)
-1,6 

Intervall för svaret ligger oftast mellan 0,020 – 0,055 enligt SWEDISOL (2015). 

d = tjockleken 

Se Figur 10 för visuell förklaring av de ingående begreppen. 

 

Figur 10. Visar ingående faktorer för hur ett -värde för fönster beräknas 

(SWEDISOL, 2015) 

 dörrar = -2,358  10
-2

 -6,447  10
-4
 d2

-2
 +6,263  10

-2 
 (b/d2) 

0,4
 +1,342  10

-2 
 

(d3/d2)
0,4

 +6,456  10
-4

  (d3/d1)
-1,6 

Dörrar är samma som fönster fast med andra mått för d. 

 mellanbjälklag = -0,03393 -8,985  10
-6

  λ
-2

 -0,02521  (y/x)
0,6

 +0,01267  (y/db)
0,6

 -

0,008673  (x/db)
-0,8

 +0,08132  (x/db)
-0,4

 

y = Ry  0,05  x = dv – 0,045 

Normalt så ligger  mellanbjälklag mellan 0,020 – 0,040 och nedan visas figur 11 på 

vad de ingående faktorerna är (SWEDISOL, 2015) 

 

Figur 11. Visar ingående faktorer för hur -värde för mellanbjälklaget beräknas 

(SWEDISOL, 2015). 

 ytterväggshörn = - 0,02446 + 3,055  λ1
2
 +0,03141  (λ1  λ2)

0,2
 -3,244  10

-8
  (λ1  

d2)
-1,6

 +0,05844  (d1/b)
-0,6 

-7,431  10
-4  
 (d2/b)

-2 

Normalt så ligger  ytterväggshörn värdet inom intervallet 0,030 – 0,060 enligt 

SWEDISOL (2015). 
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Figur 12. Med hjälp av denna visuella bild kunde  ytterväggshörn beräknas 

(SWEDISOL, 2015). 

l = Summan av längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan. Längden 

beräknas på tak, platta på mark, väggar, fönster, dörrar, mellanbjälklag och 

ytterväggshörn (SWEDISOL, 2015). (m) 

Beräkning av Um gjordes av formeln: 

Um = (U A   l ) / Aom 

Aom = Omslutande area av tak, väggar och platta på mark 

Resultat en radhusmodul: 

 A m2 U  W/m2°C A*U ψ W/m* °C l (m) ψ*l 

Tak 52,2 0,084 4,3848 0,03 10,2 0,306 

Platta på mark 56,44 0,098 5,53112 0,14 31,76 4,4464 

Väggar 140,72 0,1 14,072    

Fönster  10,86 1,2 13,032 0,04 38,62 1,5448 

Dörr 2,13 0,9 1,917 0,044 6,24 0,27456 

Mellanbjälklag    0,0144 20,48 0,294912 

Ytterväggshörn    0,0337 23,48 0,791276 

Summa   38,93692   7,657948 
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Resultat två radhusmoduler: 

 A m2 U  W/m2°C A*U ψ W/m* °C l (m) ψ*l 

Tak 104,4 0,084 8,7696 0,03 20,4 0,612 

Platta på mark 112,88 0,098 11,06224 0,14 42,5 5,95 

Väggar 178,8263 0,1 17,88263    

Fönster  21,72 1,2 26,064 0,04 77,24 3,0896 

Dörr 4,26 0,9 3,834 0,044 12,48 0,54912 

Mellanbjälklag    0,0144 20,48 0,294912 

Ytterväggshörn    0,0337 23,48 0,791276 

Summa   67,61247   11,28691 

Resultat tre radhusmoduler: 

 A m2 U  W/m2°C A*U ψ W/m* °C l (m) ψ*l 

Tak 156,6 0,084 13,1544 0,03 30,6 0,918 

Platta på mark 169,32 0,098 16,5934 0,14 53,24 7,4536 

Väggar 216,933 0,1 21,6933    

Fönster  32,58 1,2 39,096 0,04 115,86 4,6344 

Dörr 6,39 0,9 5,751 0,044 18,72 0,82368 

Mellanbjälklag    0,0144 20,48 0,29491 

Ytterväggshörn    0,0337 23,48 0,79128 

Summa   96,288   14,9159 
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Resultat fyra radhusmoduler: 

 A m2 U  W/m2°C A*U ψ W/m* °C l (m) ψ*l 

Tak 208,8 0,084 17,5392 0,03 40,8 1,224 

Platta på mark 225,76 0,098 22,12448 0,14 63,98 8,9572 

Väggar 255,0389 0,1 25,50389    

Fönster  43,44 1,2 52,128 0,04 154,48 6,1792 

Dörr 8,52 0,9 7,668 0,044 24,96 1,09824 

Mellanbjälklag    0,0144 20,48 0,294912 

Ytterväggshörn    0,0337 23,48 0,791276 

Summa   124,9636   18,54483 

 

Resultat fem radhusmoduler: 

 A m2 U  W/m2°C A*U ψ W/m* °C l (m) ψ*l 

Tak 261 0,084 21,924 0,03 51 1,53 

Platta på mark 282,2 0,098 27,6556 0,14 74,72 10,4608 

Väggar 293,1452 0,1 29,31452    

Fönster  54,3 1,2 65,16 0,04 193,1 7,724 

Dörr 10,65 0,9 9,585 0,044 31,2 1,3728 

Mellanbjälklag    0,0144 20,48 0,294912 

Ytterväggshörn    0,0337 23,48 0,791276 

Summa   153,6391   22,17379 
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Resultat sex radhusmoduler: 

 A m2 U  W/m2°C A*U ψ W/m* °C l (m) ψ*l 

Tak 313,2 0,084 26,3088 0,03 61,2 1,836 

Platta på mark 338,64 0,098 33,18672 0,14 85,46 11,9644 

Väggar 331,2515 0,1 33,12515    

Fönster  65,16 1,2 78,192 0,04 231,72 9,2688 

Dörr 12,78 0,9 11,502 0,044 37,44 1,64736 

Mellanbjälklag    0,0144 20,48 0,294912 

Ytterväggshörn    0,0337 23,48 0,791276 

Summa   182,3147   25,80275 

 

Resultat sju radhusmoduler: 

 A m2 U  W/m2°C A*U ψ W/m* °C l (m) ψ*l 

Tak 365,4 0,084 30,6936 0,03 71,4 2,142 

Platta på mark 395,08 0,098 38,71784 0,14 96,2 13,468 

Väggar 369,3578 0,1 36,93578    

Fönster  76,02 1,2 91,224 0,04 270,34 10,8136 

Dörr 14,91 0,9 13,419 0,044 43,68 1,92192 

Mellanbjälklag    0,0144 20,48 0,294912 

Ytterväggshörn    0,0337 23,48 0,791276 

Summa   210,9902   29,43171 
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Formeln för energibehov ventilation Ev i kWh per månad: 

Ev = 0,33  n V  Gt 

V = Volym 

n = antalet oms/h huset behöver förses med luft. BBR har satt lägsta kravet på 0,35 l/s 

per m
2
 

 

Formel för energibehov el Eel i kWh/år: 

EEL = (4,5 antal lägenheter + 0,045 uppvärmd area)  365  

 

Formel för energibehov varmvatten EVV i kWh/år: 

Evv= Vv ∙1160 ∙ (Tvv – Tinkom) 

Vv = antal personer ∙ Vattenförbrukning per person (m
3
 /år) 

antal personer = 4 st har valts för radhusmodulerna 

Vattenförbrukning per person (m
3
 /år) = 16 statistisk genomsnitt 

Tvv = 60 
o
C (intervall mellan 50-60 

o
C ) 

Tinkom = 5 
o
C (intervall mellan 5-10 

o
C ) 

 

Formeln för energibehov fastighetsel EVVS i kWh: 

EVVS = 10 kWh/m
2
  Uppvärmd användbar area  (Månadsdagar/365) 

Moderna bostäder har intervallet 5-10 kWh/m
2
 där vi valde 10 för säkerhetsmarginal 

Beräkning då ventilationssystem har valts: 

EVVS = märkeffekt fläkt ∙ 24h ∙ 365dagar, (Wh/år) 

Märkeffekt fläkt = Tas ifrån återförsäljarens produktblad för ventilationssystemet 

Fullständig formel för rätt enhet för ventilationssystemet. 

EVVS = (märkeffekt fläkt ∙ 24h ∙månadsdagar)/1000, (kWh) 
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Formeln för gratisenergi/gratisvärme EG i kWh: 

EG = 0,7 Egel+0,2 EgVV +EgP +Esol +Egv 

Egel = gratisenergi/gratisvärme av Eel 

EgVV = gratisenergi/gratisvärme av EVV 

 

EgP = gratisenergi/gratisvärme ifrån personer (kWh/år) 

EgP beräknas enligt följande: 

EgP = (14h  0,08kW  antalet personer)  365 

I radhusmodulen räknade vi med att 4 personer kommer bo i dem. 

 

Esol = gratisenergi/gratisvärme ifrån solen 

Esol beräknas enligt följande: 

Esol = transmitterad solinstrålning (kWh/m
2
 per månad)  fönsterarea  Antal typ av 

dagar (kWh/mån) 

Avskärmningsfaktorn (Fl) av solen är i detta fall lågt, då taket inte sticker ut så långt 

och sattes därför till 0,275 efter att dessutom kollat på ett exempel ifrån Höglund et al. 

(1985, 10), se Bilaga av statistik. 

Fönsterareorna beräknas med hjälp av ritningarna.  

Antal typ av dagar beräknas med hjälp av statistik gällande helklara, halvklara och 

mulna dagar, se Bilaga av statistik. 

Transmitterad solinstrålning (Wh/m
2
 per dag) beräknas genom: solinstrålning   

avskärmningsfaktor  skuggfaktor 

Skuggfaktorn är satt till 0,9. 

Fönsterlutningen väljs till 90
o
 för att kunna avläsa solinstålningen i Wh/m

2
 enligt 

statistik ifrån Höglund et al. (1985), se bilaga av statistik. Orienteringen av byggnaden 

gör så att solinstrålningen avläses för NO, NV samt SO, SV. 

 

Egv = gratisenergi/gratisvärme ifrån Ev där Ev multipliceras med verkningsgraden för 

fläkten. 
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Beräkningarna för resultaten gällande de olika faktorerna har utförts i diagram. 

Viktigt att benämna är de konstanter som använd i beräkningarna, exempelvis Et 

konstant. Dessa konstanter utgör relevanta delar av formlerna vilka kan summeras till 

konstanter. Konstanterna beräknas sedan med andra faktorer som anges i diagrammen 

för att nå önskat resultat. Resultaten blir alltså enligt de formler som anges ovan. 

Diagrammen för 1-7 hus presenteras enligt följande: 
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1 Radhusmodul, Resultat i [kWh], Specifik energianvändning anges i [kWh/m
2
,år]: 
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2 Radhusmoduler, Resultat i [kWh], Specifik energianvändning anges i [kWh/m
2
,år]: 
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3 Radhusmoduler, Resultat i [kWh], Specifik energianvändning anges i [kWh/m
2
,år]: 
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4 Radhusmoduler, Resultat i [kWh], Specifik energianvändning anges i [kWh/m
2
,år]: 
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5 Radhusmoduler, Resultat i [kWh], Specifik energianvändning anges i [kWh/m
2
,år]: 
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6 Radhusmoduler, Resultat i [kWh], Specifik energianvändning anges i [kWh/m
2
,år]: 
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7 Radhusmoduler, Resultat i [kWh], Specifik energianvändning anges i [kWh/m
2
,år]: 
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Energibehov fastighetsel EVVS i kWh: 

Resultat EVVS för fem ihopsatta radhusmoduler med varsitt eget ventilationssystem: 

  jan feb  mar apr maj jun 

Evvs 309 279 309 299 309 299 

 

  jul aug sep okt nov dec 

Evvs 309 309 299 309 299 309 

 

Resultatet EVVS för fem ihopsatta radhusmoduler med ett gemensamt 

ventilationssystem: 

  jan feb  mar apr maj jun 

Evvs 253 228 253 245 253 245 

 

  jul aug sep okt nov dec 

Evvs 253 253 245 253 245 253 
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Beräkningsfakta U-värden samt -värden 
 

 

 

 

Värmegenomgångskoefficienten för taket modell K:216, hämtat ifrån ISOVER. 

 

 

Statistik för λ-värdet för material tagit ifrån Sadin, Kenneth (2010). Flera uppgifter för 

λ-värden finns att finnas inom Sadin, Kenneth (2010). 
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Statistik för λ-värdet för marktyper tagit ifrån Sadin, Kenneth (2010). Inom Sadin, 

Kenneth (2010) förklaras även praktiskt tillämpbara värmemotstånd för mark. 

 

 

Statistik för λ-värdet för Rse och Rsi tagit ifrån Sadin, Kenneth (2010). 

 

 

 
 

U-värde för tak. Modellen går under namnet V:302 och presenteras av ISOVER. 
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U-värde yttervägg. Modellen går under namnet Y:302 och presenteras av ISOVER. 

Det alternativ som använts i studien är alternativ 1.
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U-värde för fönster taget från SP-fönster, sortimentet Balans. Samma U-värde gäller 

för samtliga fönstertyper. 

 

 

U-värde för dörr hämtades genom intervju med Diplomat. Modell för ytterdörr är 

Laila – Glas. Aktuellt U-värde är 0,9.  
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Beräkning formfaktorn 
Formeln för formfaktorn: 

Formfaktorn = Aom / Atemp 

Aom = Omslutande area såsom tak, platta på mark och väggar. 

Atemp = Tempererad användbar inomhusarea. 

För flera hus förändras areorna på olika sätt. För Aom dubblas tak och platta på mark 

medan väggar endast behöver tilläggas kortsidor. Atemp dubliceras också. 
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Beräkning effektbehovet 
Formeln för byggnadens värmeeffektbehov i kW:  

Ptot=Pt+Pov+Pv+Pvv 

 

Formel för luftflödet som ett ventilationssystem måste klara i l/s: 

Kravet för luftflödet för huset får minst vara 0,35l/s per m
2
 enligt BBRs regler. 

Luftflödet = 0,35 ∙ Atot för minsta värdet för luftflödet. 

Atot = totala golvarean av plan 1 och 2. 

 

Formeln för effektbehov transmission Pt i kW: 

Pt = Σ(U∙A+ψ ∙l) ∙(Ti -DVUT) 

Σ(U∙A+ψ ∙l) är uträknad för transmission Et, se Bilaga av formler för specifik 

energianvändning. 

Ti = 22 
o
C (inomhus temperaturen som vi valt) 

DVUT = Dimensionerande vinterute-temperatur, se Bilaga av statistik. Vi valde Säve 

samt 1 dygn. 

1 dygn för DVUT valdes med hjälp av tidskonstanten för lättbyggnad:  = 25h 

 

Formeln för effektbehov ventilation Pv i kW: 

Pv = 0,33 ∙ n ∙ V ∙ (Ti – DVUT), för normal effektbehov beräkning 

Pv=0,33 ∙ n ∙ V ∙ (Ti-TempFTX), för att se vad ventilationssystemets eftervärmare 

behöver för kapacitet. 

Enligt BBR så behövs 0,35l/s per m
2
 för n 

n = (0,35 ∙ 3600) / Rumshöjd (oms/h) 

Rumshöjd = 2,5 m
3
/m

2
 

V = Volym av radhusmodulen 

TempFTX = Temperaturen eftervärmaren ska göra temperaturen, vi har valt 17
o
C. 
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Formeln för effektbehov ofrivillig ventilation Pov i kW: 

Pv = 0,33 ∙ nov ∙ V ∙ (Ti – DVUT) 

Enligt BBR så behövs 0,35l/s per m
2
 för n 

nov = cirka 0,1 oms/h då systemen oftast är lite överdimensionerande. 

Rumshöjd = 2,5 m
3
/m

2
 

V = Volym av radhusmodulen 

 

Formeln för effektbehov varmvatten Pvv i kW: 

Pvv = schablonvärdet 0,5 kW användes då det är ett normalvärde för ett enbostadshus. 
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Statistik och fakta för beräkningar 

 

Statistik hämtat ifrån SMHI gällande Utetemperatur, normaltemperatur för månader 

och år 1961-1990. 
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Statistik för solinstrålningen för ett fönster lutande i 90
o
 samt latitud på 58

o
 N ifrån 

Höglund et al. (1985, 21). 
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Statistiskt medelvärde för klara och mulna dagar för olika ställen i Sverige enligt 

SMHI och Höglund et al. (1985). 

 

 

Avskärmningsfaktorer ifrån Höglund et al. (1985). 
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DVUT tagit ifrån Warfvinge och Dahlblom (2010, 4:6). 
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Offert från SP-Fönster gällande vilka fönster Blue Wall Construction AB tänkt välja. 

För att få ut U-värde och om det var 1/2/3-glas fönster vände vi oss till SP-fönsters 

hemsida. 
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Offert från SP-Fönster gällande vilka fönster Blue Wall Construction AB tänkt välja. 

För att få ut U-värde och om det var 1/2/3-glas fönster vände vi oss till SP-fönsters 

hemsida. 
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Offert från SP-Fönster gällande vilka fönster Blue Wall Construction AB tänkt välja. 

För att få ut U-värde och om det var 1/2/3-glas fönster vände vi oss till SP-fönsters 

hemsida. 
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Offert från SP-Fönster gällande vilka fönster Blue Wall Construction AB tänkt välja. 

För att få ut U-värde och om det var 1/2/3-glas fönster vände vi oss till SP-fönsters 

hemsida. 
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Dokumentinsamling av material och fönster 
 

 

Dokumentinsamling för konstruktionslösning och värmegenomgångskoefficient.  

Hämtad från ISOVER, konstruktionsdetalj K:216. 

 

 

 

 

 
 

Dokumentinsamling för takkonstruktion hämtad från ISOVER, modell Y:302. 
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Dokumentinsamling gällande ytterväggskonstruktion hämtad ifrån ISOVER, modell 

Y:302. 
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Dokumentinsamling. Offert från SP-Fönster gällande fönster. Hämtat från Blue Wall 

Construction AB.  
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Dokumentinsamling. Offert från SP-Fönster gällande fönster. Hämtat från Blue Wall 

Construction AB. 
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Dokumentinsamling. Offert från SP-Fönster gällande fönster. Hämtat från Blue Wall 

Construction AB. 
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Enskilt ventilationssystem för varje radhusmodul 

 

Presentations av teknisk information gällande det enskilda ventilationssystemet för varje 

radhusmodul enligt följande: 
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Värmeåtervinningsaggregat RDKS TEKNISKA DATA

Fläkt Woods 9299 SE  2014.06.27 1 Rätt till ändringar förbehålles

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Produktfakta
• Rekommenderas för bostadsytor 

upp till 155 m² (65 l/s)
• Temperaturverkningsgrad upp 

till 83%
• Varvtalsstyrd roterande värme

växlare 
• Högeffektiva ECmotorer 
• Individuellt justerbara fläktar  
• Filter upp till klass F7 
• Kräver ingen dränering 
• Servicevänlig och lätt att installera
• Modbus RS485
• Automatisk begränsning av fukt

återföring (tillval) 
• Grafisk kontrollpanel Curo® 

Touch (tillval)

VVS AMA-kod
QAB

Produktkod exempel:
RDKS1112051

Värmeåtervinningsaggregat 
RDKS med eftervärmare, fuktstyr
ning, standardfilter och Ethernet
anslutning.

Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat 
RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsregle
ring vilket medför en noggrann temperaturreglering. Utöver detta finns som 
tillval en funktion som automatiskt begränsar den roterande värmeväxlarens 
fuktåterföring vid hög fukthalt i inomhusluften. RDKSaggregatet är utrustat 
med Fläkt Woods styrsystem Curo® som kompletteras med en grafisk kon
trollpanel Curo® Touch (tillbehör) eller en enklare membranpanel Curo®  
Basic (tillbehör). Aggregatet är främst avsett för bostäder och mindre lokaler 
med placering i varmt utrymme som kök eller tvättstuga. Vid köksplacering 
kombineras RDKS med spiskåpa CPDJ eller CPTJ. Kåpans forceringsspjäll 
öppnas vid matlagning och matoset leds via en bypass förbi den roterande 
värmeväxlaren och direkt ut i frånluftskanalen. Grundflödet i kök tillgodoses 
med en separat frånluftsventil (ingår ej). Aggregatet är vägghängt med anslut
ningarna uppåt. Dränering behövs ej vilket är en fördel speciellt vid utbyte av 
äldre aggregat. RDKS levereras med 2 m anslutningskabel för kontrollpanel.

Energibesparing
RDKS är ett energieffektivt värmeåtervinningsaggregat vilket säkerställer en 
låg energiförbrukning. Besparingen uppnås genom den varvtalsstyrda rote
rande värmeväxlaren med temperatur verkningsgrad på upp till 83% (villkor 
enligt EN 308) samt av användandet av högeffektiva ECmotorer vars energi
förbrukning enligt mätningar endast är 50  60% av motsvarande växelströms
motorers.

Flödesdiagram

RDKS

0 20 40 60 80 100 120 140 160

l/s
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Värmeåtervinningsaggregat RDKS TEKNISKA DATA

Elektriska data
Spänning: 230V, enfas 50 Hz.

1) Märkeffekt gäller då både för- och eftervärmare är installerade.

Beskrivning, elektriska data, styrutrusning

Kod Fläktmotorer  Förvärmare Eftervärmare Märkeffekt Märkeffekt
 Märkeffekt, W El, W El, W El, W1) med spiskåpa

RDKS 2 x 83 500 500 1170 1210

Aggregatets huvuddelar

1. Uteluftsgivare
2. Frånluftsgivare
3. Tilluftsgivare
4. Förvärmare
5. Frånluftsfläkt

6. Värmeväxlare
7. Tilluftsfilter
8. Styrenhet
9.  Hölje

 10. Värmeväxlarmotor
 11. Frånluftsfilter
 12. Eftervärmare
13. Tilluftsfläkt

8

2

6, 10

5

4 1

3

121311 7

9

Hölje                 
Ytter och innerhöljet är tillverkat av galvaniserad plåt 
med mellanliggande 15 mm isolering av frigolit. Aggre
gatdörren låses med skruvar.

Fläktar
Fläktarna drivs av energisnåla ECmotorer. De är lätta att 
ta ut vid service och underhåll. Fläktarnas varvtal kan 
injusteras steglöst oberoende av varandra.  

Värmeväxlare
Aggregatet är försett med roterande värmeväxlare i alu
minium med en temperaturverkningsgrad på upp till 
83%. Växlaren regleras steglöst och styrs automatiskt av 
den inbyggda styrenheten. Avfrostningsfunktion ingår 
som standard.  Värmeväxlaren är lätt uttag bar för rengö
ring. I system med köksplacerat aggregat går luften från 
spiskåpan förbi värmeväxlaren (bypass) för att undvika 
luktöverföring.

Luftflöde, l/s 20 30 40 50 60

Temperaturverkningsgrad,% 83 82 81 80 78

Tabellen ovan visar aggregatets temperaturverkningsgrad i % vid ett 
givet flöde med villkor enligt EN 308.

 
För- och eftervärmare
För tillskottsvärme vid låga utetemperaturer finns plats 
för eftervärmare (tillval). I områden där den dimensione
rande utetempe raturen (DUT5) är lägre än –25°C bör  
aggregatet även kom pletteras med en förvärmare (till
val). Möjlighet finns att montera värmarna i efterhand.

Filter
Aggregatet är försett med filter av klass M5 på tilluften 
och G3 på frånluften som standard.

Leverans
Aggregatet levereras i kartong. Upphängningsjärn för 
väggmontage ingår. Instruktioner för drift & skötsel och 
montering medföljer.

Styrutrustning
Aggregatet är försett med en elektronisk styrenhet Curo®. 
Enheten är inbyggd i aggregatet och sköter driften av 
fläktarna, den roterande värmeväxlaren och eventuell 
för och eftervärmare. 

Fläktstyrning 
Via kontrollpanelen (tillbehör) kan tre driftslägen väljas: 
• ”BORTA” (lågfart) används endast vid längre borta

varo, exem pelvis semester 
• ”HEMMA” (normalfart) normalt ventilationsflöde 
• ”FORCERING” (högfart) används då ventilationsbe

hovet är högre (återgång sker automatiskt efter 120 
minuter) 
Aggregatet kan även köras helt utan kontrollpanel, då 

i ett enda driftsläge.
Fläkthastigheterna kan injusteras oberoende av var

andra. Kontrollpanel Curo® Touch (tillbehör) används för 
injustering, den visar alla parametrar i klartext. 

Temperaturstyrning
Styrenheten reglerar den roterande värmeväxlaren och 
eventuell eftervärmare till att hålla inställd temperatur. 
Tilluftstemperaturen justeras mot önskat börvärde i två 
steg. Först med energiåtervinning från den roterande 
värmeväxlaren och om detta inte räcker till i andra hand 
med eftervärmaren. Den elektriska eftervärmaren akti
veras endast om den roterande värmeväxlaren är i drift. 

Under kalla perioder då frost kan bildas i rotorn, tar 
styrenheten hand om avfrostningen. Detta sker när ute
temperaturen är under –10° C.

Eventuell förvärmare aktiveras då utetemperaturen 
understiger –12°C.

Kylåtervinning 
På sommaren, om frånluften är kallare än uteluften, star
tar den roterande värmeväxlaren för att återvinna kylan 
i den kallare frånluften. Detta är framför allt aktu ellt när 
man har någon form av kylmaskin i huset. 
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Värmeåtervinningsaggregat RDKS TEKNISKA DATA

Styrutrustning, ljud- och kapacitetsdata

Diagram 1. a) Tilluftsfläkt, inställning potentiometer (V)

 b) Ljud till kanal, LwA, för tilluftsfläkt

 c) Filter M5

Diagram 2.  a Frånluftsfläkt, inställning potentiometer (V)

 b) Ljud till kök, Lp10A, från aggregat  
 med stängt forceringsspjäll i spiskåpan

 c) Filter G3

 d) Om RDKS byggs in mellan två köksskåp tillsammans 
 med frontlucka, så sjunker ljudnivån till omgivningen  
 med 1 - 2 dB.

Tilluftsfläkt

Frånluftsfläkt

Ljuddata
Ljudeffektsnivån Lw i oktavband till kanal beräknas  
genom att addera korrektionsfaktorn (med respektive 
tecken) till avläst ljudeffektsnivå LwA i diagram 1.

Ljudväg -  Oktavband, centerfrekvens Hz
korrektion, dB 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Till- & avluft +7  +8  +3  –5  –6  –11  –19  –25
Från- & uteluft –2   –6   –7   –19   –26   –40   –40   –40
Omgivning +8 +12 +7 +1 –2 –13 –18 –19

Ljudnivån Lp10A är redovisad för ett rum med 10 m2 ljud
ab sorp tionsarea. För att erhålla verklig ljudnivå adderas föl
jande dB(A)värden (med tecken) till avläst värde i diagram.
 Rumsyta Normalt möblerat rum Hårt möblerat rum
 5 m2 +2 dB(A) +7 dB(A)
 10 m2 0 dB(A) +4 dB(A)
 15 m2 -1 dB(A) +1 dB(A)
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Fuktstyrning (tillbehör)
Funktionen begränsar automatiskt den roterande vär
meväxlarens fuktåterföring vid hög fukthalt i inom
husluften. Fuktstyrning kan även beställas i efterhand för 
komplettering, då med produktkod: RDKZ511.

CO2-styrning (tillbehör)
Funktionen används främst då aggregatet betjänar andra 
lokaler än bostäder. Fläkthastigheten regleras automa
tiskt för att uppnå önskad CO2halt.

CO2styrning kan även beställas i efterhand för kom
plettering, då med produktkod: RDKZ526.

Funktionen kräver kontrollpanel Curo® Touch (tillbe
hör). 

Ethernetanslutning (tillbehör)
Funktionen kan användas för att koppla upp aggregatet 
i ett befintligt nätverk. Aggregatet har en inbyggd Web
server, vilket gör att det går att läsa av och ändra vissa 
parametrar via en webläsare.

Anslutningen kan även användas vid uppkoppling 
mot ett överordnat system via Modbus TCP/IP.

Funktionen kan även beställas i efterhand för kom
plettering, då med produktkod: RDKZ535.

Larm
Aggregatet larmar för filterbyte, temperatur, rotor och 
givarfel. I Curo® Touch (tillbehör) kan larmen enkelt kvit
teras och avläsas i klartext. 

Via den enklare kontrollpanelen Curo® Basic (tillbe
hör) indikeras filter och temperaturlarm. Dessa kan även 
kvitteras. Övriga larm indikeras ej. Återställning sker i 
dessa fall genom att bryta strömmen.
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Värmeåtervinningsaggregat RDKS TEKNISKA DATA

Produktkod
Värmeåtervinningsaggregat RDKS-a-b-c-d-e-f-g
med roterande värmeväxlare

Anslutning (a)
1 = Uteluft höger, tilluft höger
2 = Uteluft vänster, tilluft vänster

Elbatteri (b)
0 = Utan
1 = Enbart eftervärmare
2 = Eftervärmare och förvärmare

Fuktstyrning (c)
0 = Utan
1 = Med

Filter Tilluft/Frånluft (d)
2 =M5 påsfilter/G3 planfilter

Luftkvalitetsstyrning (e)
0 = Utan
6 = CO2

Ethernetanslutning (f)
0 = Utan
5 =  Med

Generation (g)
1

Tillbehör
Frontlucka  RDKZ-14-b-c-d-e

Material (b)
3 = Vitlackerat
4 = Rostfritt

Förlängningsdel mot tak (c)
0 = Utan
1 = Med (+300 mm)

Höjd (d)
6 = 600
7 = 700

Generation (e)
1

Förlängningskabel till kontrollpanel RDKZ-43-b-cc-d

Variant (b)
1 = 6pol flatkabel

Längd (cc)
02 =   2 meter
10 = 10 meter
25 = 25 meter

Generation (d)
1

Mått och vikt, produktkod, tillbehör

600

32

595

380

RDKS-2 
Uteluft vänster, tilluft vänster

70 115
240203

595

8
3

7
8

1
8

8

1
8

3
2

6
5

2
8

5

115 70
203240

595

RDKS-1 
Uteluft höger, tilluft höger

8
3

7
8

1
8

8

1
8

3
2

6
5

2
8

5

U A

T F

UA
TF

Mått och vikt

Vikt: 40 kg

Anslutning (hona) T F U A

Diameter 125 100 100 125

 Tilluft Frånluft1) Uteluft1)  Avluft

1) Dimensioneras upp till Ø125 så snart utrymmet tillåter.
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Värmeåtervinningsaggregat RDKS TEKNISKA DATA

Tillbehör, forts

Tillbehör beskrivning
Kontrollpanel Curo® Touch - RDKZ-41-3
En användarvänlig touchpanel för väggmontage som
visar alla parametrar i klartext. Mycket enkel injustering
och fullständig larmhantering med avläsning och åter
ställning.

Kontrollpanel Curo® Basic - RDKZ-41-1
En kontrollpanel för väggmontage med lysdioder och
begränsade funktioner. Användaren kan välja driftsläge
och avläsa/återställa vissa larm. Går att använda för
injustering, men för enklare injustering rekommenderas
Curo® Touch.

OBS! Kontrollpanel krävs för injustering av fläktar.

Kombihuv RDKZ-26
Kombihuven är avsedd för att ta in uteluft till och föra 
bort avluft från värme åter vinningsaggregat som betjänar 
en bostad. Den monteras i yttervägg. Uteluften tas in på 
undersidan medan avluften blåses rakt ut. Båda öppning
arna är försedda med nät. Nätet över avluftöppningen är 
lätt borttagbart vid inspektion och eventuell rensning.

Luftintag BSDB-20
Är avsett för placering på yttervägg. Intaget består av en 
låda i vilken ett ytterväggsgaller är monterat som regn
skydd. Det behöver därför ej ha regnskyddad placering.

Ventilationshuv CBAE-12
Är avsedd för värmeåtervinningsaggregatets avluft. Den 
skall anslutas med plåtkanal eller flexibel stålslang.

Kontrollpanel Curo® Touch RDKZ-41-3
Kontrollpanel Curo® Basic RDKZ-41-1
Filter G3 planfilter RDKG-99-14
Filter M5 påsfilter RDKG-99-15
Filter F7 påsfilter RDKG-99-16
Elbatteri för komplettering i efterhand RDKR-99-03
(passar både som för och eftervärmare)
Spiskåpa för RDKS-1-b-c-d-e-f-1  CPDJ-b-cc-d-1-f
Spiskåpa för RDKS-2-b-c-d-e-f-1 CPDJ-b-cc-d-2-f
Spiskåpa för RDKS-1-b-c-d-e-f-1  CPTJ-a-bb-c-1-e
Spiskåpa för RDKS-2-b-c-d-e-f-1 CPTJ-a-bb-c-2-e
Kombihuv  RDKZ-26-000
Luftintag  BSDB-20-012
Ventilationshuv  CBAE-12-111
Kanalisolering ø 100  RDKZ-45-010
Kanalisolering ø 125  RDKZ-45-012
Ljuddämpare  BDER-70-012-100
Fuktstyrning  RDKZ-51-1
Ethernetanslutning RDKZ-53-5

Kanalisolering RDKZ-45
Är avsedd för kondens och värmeisolering av kanaler 
som leder kall luft inom uppvärmt utrymme. Kanalisole
ringen består av svårantändlig polyetencellplast. Isoler
tjocklek är 15 mm och längden 1 meter. Kanalisoleringen 
skjuts på från änden av kanalen.

Ljuddämpare BDER-70
Rektangulär ljuddämpare för kanaldiameter 125 mm. 
L x B x H = 1000 x 265 x 190.
    Mittfrekvens, Hz
Ljuddämpning vid 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k

BDER-38-012-100 19 18 26 43 51 47 48 43



 

Gemensamt ventilationssystem för flertalet radhusmoduler 
 

Presentation av teknisk information gällande det gemensamma ventilationssystemet för flertalet 

radhusmoduler enligt följande: 
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Trapphusaggregat
RT 1000S-EC-RS

Allmänt
REC Temovex 1000S-EC-RS är ett kom-
pakt enhetsaggregat med högeffektiv vär-
meåtervinning. 

Aggregatet är utformat som en vitvara och 
är avsett att placeras i t.ex. trapphus, för-
råd, pannrum, städskrubb eller inbyggt i 
allmänt utrymme. 

RT1000S-EC-RS består av fläktar, filter, 
efter värmare (el  eller vatten), automatisk   
by -pass, integrerad manöverpanel samt 
en energieffektiv motströmsvärmeväxlare. 
Skåpshöljet är tillverkat av dubbla varmför-
zinkade plåtar med 30 mm mellanliggande 
isolering. Fronten och aggregatets sidor är  

pulverlackade i vitt (RAL 9016) och dörrar-
na är försedda med magnetlist. Vår mot-
strömsvärmeväxlare gör att värmeenergin 
i den förbrukade inomhusluften kan tas till-
vara och användas för att värma den friska 
inkommande luften. Genom att använda 
en motströmsvärmeväxlare säkerställer vi 
också att luftläckage mellan förbrukad och 
frisk luft inte förekommer. Samman taget 
ger detta en god driftsekonomi och en 
utmärkt komfort med bra inomhusklimat. 

RT1000S-EC-RS levereras med stick-
kontakt för en enkel installation (Elbatteri 
3-fas/ vattenbatteri 1-fas).

I samtliga aggregat är till- 
resp. frånluftsfläkten individu-
ellt ställbar.

Tabellen anger 80% av max-
kapacitet vid 100 Pa externt 
tryck. 

*) Beräknat på minsta luftflöde 
 0,35 l/s /m2 enl. BBR 99 
 ”Allmänt för Bostäder” 

**) Beräknat på luftflöde 7 l/s  
  per person enl. BBR 99  
  ”Minsta tilluftsflöde”

Snabbval, luftflöde-golvarea-personbelastning

Kan med fördel användas som Trapphus-
aggregat för upp till 8 lägenheter. I denna 
systemlösing med brandfunktion ersätts 
aggregatets FL fläkt med rökgasfläkt på 
tak. Kontakta REC för mer information.

Fläktar
RT1000S-EC-RS är försedd med EC-
fläktar av typen kammarfläkt med ytterro-
tormotor. Fläktarna är individuellt ställbara, 
steglöst mellan 0-100% (dimensionera 
 efter ca. 70-80% av maxflödet). Motorerna 
har inbyggt överhettningsskydd. Fläkt-
hjulen har bakåtböjda skovlar. 

Styrning/manöverpanel
Aggregatet är utrustat med en användar-
vänlig manöverpanel som är integrerad i 
aggregatets front (innanför dörren). Det 
finns möjlighet att köpa till separata fjärr-
paneler. Fjärrpanelerna levereras i 3 olika 
utföranden (se bild och information på 
broschyrens baksida).

200 400 600 800 10000

10 20 30 40 500

500 10000 m3/h

0 l/s100 200 300

Golvarea, m2 *)

Antal personer **)

Luftflöde

250S-EC-RS

400S-EC-RS

700S-EC-RS

1000S-EC-RS

REC Temovex 1000SECRS
• Används med fördel som trapphusaggregat 

- Upp till 8 st lägenheter 
- Kompakt 
– Lättplacerad 
– Kostnadseffektiv  



Trapphusaggregat
RT 1000S-EC-RS

Dimensioneringsdiagram

Teknisk data

Eftervärmare – El
Eftervärmare – Vatten 
vattentemp. 55/45°C

Märkeffekt aggregat 3190 W (5690 W tillval) 690 W

Märkeffekt eftervärmare 2500 W (5000 W tillval) 2900 W vid 220 l/s

Märkeffekt fläktar 2 x 340 W 2 x 340 W

Spänning/frekvens 3 x 400 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz

Säkring 10 A 10 A

Filter TL/FL Påse F6/påse G3 Påse F6/påse G3

Vikt 195 kg 195 kg

Vattenanslutning X 3/8”

Brandklass A15 A15

Mått (BxDxH) 870x620x1900 mm 870x620x1900 mm

Kanalanslutningar 4 x 250 mm 4 x 250 mm

Kondensavlopp 3/4” 3/4”

Tilluft

Frånluft

Luftflöde, l/s
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Trapphusaggregat
RT 1000S-EC-RS

Toppanslutningar

Botten

Mått

1 3

24

159
314

496
699

176

396

186

382

Anslutningar
1. Avluft Ø250 mm
2. Uteluft Ø250 mm
3. Frånluft Ø250 mm
4. Tilluft Ø250 mm

Botten

Kondensavtappning
2 x 3/4”

170125280125
140

870 620

1900

Filtervakt El. eftervärmare

Avfrostningstermostat

Frånluftsfilter

Uteluftsfilter

Tilluftsfläkt

Frånluftsfläkt

Spjällmotor ST1

Spjällmotor ST2

Kondensvatten-
förångare



Frånluft
Avluft

Uteluft

Tilluft

Trapphusaggregat
RT 1000S-EC-RS

Filter, bytesintervall
Rekommenderad bytesintervall minst  en 
gång/år eller vid behov oftare. I manö-
verpanelen indikeras när det är dags för 
filterbyte.

Nya filter kan enkelt beställas via
www.rec-indovent.se.

Eftervärmare  
(el eller  vatten)
RT1000S-EC-RS är som standard ut-
rustat med ett elektriskt steglöst efter-
värmarbatteri på 2,5 kW. Eftervärmaren 
säkerställer att temperaturen på den in-
kommande luften inte blir lägre än den 
inställda. Som tillval kan aggregatet ut-
rustas med förstärkt elektrisk eftervär-
mare på 5,0 kW eller ett vattenbatteri 
på upp till 3,0 kW. Om ett vattenbatteri 
används, rekommenderar vi att ett au-
tomatiskt uteluftsspjäll monteras på 

uteluftskanalen för att skydda vattenbat-
teriet mot sönderfrysning vid ev. driftstör-
ningar. Aggregatet levereras förberett för 
elektrisk anslutning av uteluftsspjäll.

Kondensvatten
RT1000S-EC-RS har en vattenanslut-
ning i botten för kondensvatten. Denna 
bör anslutas till avlopp eller golvbrunn. 
Kondensledningen behöver ej förses 
med vattenlås. Om kondensvattenavled-
ning inte kan ordnas finns möjligheten 
att som tillval förse aggregatet med kon-
densavkokare.

Bypass/sommar
förbigång
RT1000S-EC-RS är utrustad med auto-
matisk steglös bypass. Styrsystemet 
tillämpar också kylåtervinning varma 
sommar dagar. 

Standardutförande:
• Högeffektiv motströmsvärmeväxlare

• Inbyggt eftervärmningsbatteri el, 2,5 kW. 
 (Steglöst reglerande via pulser)

• Automatisk bypass med kylåtervinning 
 (Steglöst reglerande)

• Individuellt ställbara min-, normal- och  
 maxflöden

• Tilluftsreglering

• Påsfilter G3 (frånluft), F6 (tilluft)

• Larmutgång, summalarm

• El-matning för uteluftsspjäll

• 4 digitala ingångar för extern styrning, 

• Modbus eller EXOline (RS485) ingår

• Nattkyla

• Fritt konfigurerbara tidkanaler

Tillval (utöver standardutförande):
• Inbyggt förstärkt eftervärmningsbatteri  
 el, 5,0 kW

• Eftervärmare vatten, extern 
 (inkl 2-vägsventil och 0-10 V ställdon)

• Externt kylbatteri  
 (inkl 2-vägs ventil och 0-10 V ställdon)

• Inbyggd kondensavkokare (60W)

• Förstärkt kondensavkokare,  
 inbyggd (240W)

• Uteluftsspjäll med fjäderåtergång

• ECO2 Styrsystem för lågenergi  
 & passivhus (enbart för rums- / 
 FL-reglering)

• Energisparfunktion med värme- 
 intelligens (ingår i ECO2)

• Fjärrpanel (med eller utan display)

• Brandfunktion (BFLF)

• Webuppkoppling  
 (abonnemangskostnad tillkommer)

Styrfunktioner

Funktions-
princip



Experter på inneklimat i lågenergihus
www.rec-indovent.se

REC Indovent AB
Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sweden

Besöksadress: Kärragatan 2
Tel: +46 31 67 55 00

Fax: +46 31 87 58 45

Certifierade enligt ISO 9001/14001

REC Indovent förbehåller sig rätten till ändringar i specifikation  
och konstruktion utan föregående meddelande.
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Trapphusaggregat
RT 1000S-EC-RS

Manöverpanel

        Larmlampa
Blinkande Det finns ett eller flera okvitterade larm.

Fast Det finns ett eller flera kvarstående, kvitterade larm.

        Ändringslampa
Blinkande Du befinner dig i en meny där det är möjligt att gå till ändringsläge.

Fast Ändringsläge intaget.

Piltangent Upp

Piltangent Ner

Piltangent Höger

Piltangent Vänster

Bekräfta val

Larmvisning

Radera

Fjärrpaneler (tillval)
Fjärrpanel - Enkel

Innehåller en temperaturgivare och en 
börvärdesratt. Enheten används som rums-
termostat, men där man även kan förskjuta 
börvärdet  +/- 3 C. Analoga signaler.

Fjärrpanel - Utan display

Samma funktioner som vår Fjärrpanel – En-
kel, men jobbar istället seriellt med digitala 
signaler vid överföring av data till aggregatet.

Fjärrpanel - Med display

Fjärrpanel med display är den mest avan-
cerade fjärrpanelen där man både kan se 
olika temperaturer och ställa in dem. Man 
kan också ställa fläkthastigheter. Dessutom 
har den ”borta knapp” samt visar en mängd 
information om aggregatets status.
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