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Betong för energieffektiva byggnader
Fördelarna med termisk massa

Detta dokument har tagits fram av CEMBUREAU, BIBM och ERMCO. Dokumentet riktar sig till
byggnadskonstruktörer, specificerare, myndigheter, fastighetsägare och användare. Det visar hur
betong kan användas för att hämma klimatförändringen och minimera påverkan på vår miljö.
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Bild 1 e: Energieffektivt flerbostadshus i Dublin i Irland. (Med tillstånd från Concrete Development Group, Irland)
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1

Fördelarna med

energieffektiva
betongbyggnader

»

Genom att använda betong förbättrar man
energieffektiviteten och klimatkomforten

Betong är ett väletablerat, pålitligt och
beprövat byggnadsmaterial som används i hela Europa för en rad olika
byggnadstyper. De vanligaste tillämpningarna är:
• Golv och bjälklag.
• Bärande stommar (t.ex. bjälkar,
pelare och bjälklag).
• Yttre och inre väggar, inklusive
block eller estetiska inslag.
• Takpannor.
Betong har extremt mångsidiga konstruktiva och materialtekniska egenskaper och detta är orsaken till varför det
används så mycket. De flesta byggnader
använder sig av massiv betong som är
känt för sin hållbarhet, brandsäkerhet,
ljudisolering och i ökad utsträckning för
den termiska massan.

The Energy Performance
of Buildings Directive
(EPBD)
Betong erbjuder en effektiv lösning på
kraven i EPBD (Energy Performance of
Buildings Directive/Directive 2002/91/
EC från 16 december 2002) som trädde

i kraft 2006 och vars syfte är att reducera Europas energianvändning. Detta
direktiv får betydelse för hur byggnader utformas och byggs i och med att
medlemsstater implementerar EPBD
antingen direkt eller via förändringar i
befintliga byggnadsbestämmelser.
Direktivet:
• Anger minimikrav för byggnaders
energieffektivitet.
• Kräver att färdiga byggnader kontrolleras med avseende på detta.
• Implementerar ett system för energicertifiering av byggnader.
• Fastslår att konceptet med passiv
uppvärmning och kylning ska
beaktas.
• Fastslår att kravet på energieffektivitet inte får påverka kvaliteten på
inneklimatet negativt.
EPBD tar ett helhetsgrepp på problemet
med energianvändningen i byggnader,
och av denna anledning har konstruktörer och brukare blivit mer medvetna
om byggnadsmaterialets egenskaper vad
gäller energirelaterade prestanda.
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Bild 1a: Ett modellhus nära Hamburg i Tyskland som är helt och hållet byggt i betong för
tyska betongbranschen. Denna vackra byggnad projekterades speciellt för att skapa en
flexibel boendeyta som uppfyller de boendes
behov. (Med tillstånd från Betonbild i Erkrath,
Tyskland)

Bild 1 b: En behaglig kontorsmiljö skapas
genom att utnyttja betongens termiska massa
till fullo: Toyotas huvudkontor i Storbritannien.
(Med tillstånd från the Concrete Society,
Storbritannien)

Hur betong i byggnader
kan bidra till att uppfylla
EPBD

Energibesparingarna
växer under byggnadens
hela livstid

Forskning kring energieffektiviteten
hos både uppförda och teoretiska betongbyggnader har visat att det finns
fördelar för alla klimat i Europa om betongens termiska massa tas i beaktande
när byggnader konstrueras. Om man tar
hänsyn till denna effekt inom EPBD:s
tillåtna kalkyleringsprocedurer kan 2–
15 % sparas i energianvändning genom
att bygga med tunga material jämfört
med lätta material (se avsnitt 5).

Forskning kring bostadshus som bygger
på genomsnittliga energikostnader i Europa under andra kvartalet 2006 visade
att energibesparingarna med betongbyggnader skulle motsvara ca 60 euro
per år för ett hus på 70–80 m2. Eftersom
energikostnaderna inte är stabila och de
senaste årens dramatiska prishöjningar
kommer att fortsätta kommer det att bli
allt viktigare att optimera installationerna för uppvärmning och kylning genom
att utnyttja termisk massa effektivare.

Forskningen fastställde också att en
byggnad med tunga material bibehåller komfortabelt inneklimat en längre
tid (dagar) än en en byggnad i lättviktsmaterial (timmar) både vid varma och
kalla förhållanden. En intelligent kombination av uppvärmning, ventilation,
solavskärmning, byggnadsutformning
och nattkylning kan ytterligare förbättra utnyttjandet av betongens termiska
massa. Detta ger byggnader som är bättre anpassade för högre temperaturer och
gör att de behåller den höga komforten
utan att luftkonditionering behövs.
Det är en välkommen utveckling att direktivet stöder passiv uppvärmning och
kylning och tillerkänner termisk massa
som en värdefull bidragande faktor.

I praktiken påverkas energibesparingarna naturligtvis också av brukarnas beteende (som att stänga fönster), men det
är ingen tvekan om att även den minsta
förbättring av byggnadskonstruktionen
gör att besparingarna växer sig stora under en byggnads livstid.

Den inbyggda koldioxiden i
ett material eller en byggnad
är den koldioxid som släpps
ut vid produktionen, inklusive
mineralbrytning, materialtillverkning och transport.

Fördelarna med termisk massa
Den största fördelen med betong i byggnader är dess
höga termiska massa som ger värmestabilitet. Detta sparar energi och ger ett bättre inneklimat. Betongens termiska massa i byggnader:
• Optimerar fördelarna med passiv solvärme och reducerar därmed behovet av uppvärmning.
• Reducerar energiförbrukningen för uppvärmning
med 2–15 % (se avsnitt 5).
• Jämnar ut temperatursvängningar inomhus.
• Förskjuter topptemperaturer i kontor och andra kommersiella byggnader tills brukarna har lämnat
byggnaden.
• Minskar topptemperaturer och kan göra luftkonditionering överflödig.
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• Kan användas tillsammans med ventilation nattetid
för att eliminera behovet av kylning under dagtid.
• Tillsammans med luftkonditionering kan den
reducera energianvändningen för kylning med upp
till 50 %.
• Kan reducera energikostnaderna för byggnader.
• Utnyttjar lågtemperatursvärme som berg- och jord
värmepump på bästa sätt.
• Den minskade energiförbrukningen för både uppvärmning och kylning reducerar koldioxidutsläppen,
den huvudsakliga orsaken till växthuseffekten.
• Hjälper till att framtidssäkra byggnader för klimatförändringar.

Bild 1c visar hur även en blygsam årlig
energibesparing åstadkommer en väsentlig minskning av koldioxidutsläpp.
Ny brittisk forskning har också visat
att en mellantung konstruktion i betong och tegel som utnyttjar termisk
massa till fullo kan kompensera för de
högre koldioxidutsläppen jämfört med
ett motsvarande trähus inom 11 år och
sedan fortsätta att spara energi och koldioxid under hela byggnadens livstid
(Hacker o.a. 2006).
Bidraget från betongens termiska
massa till det förbättrade inneklimatet
kommer att växa i och med att klimatförändringarna blir större. Detta kommer att hjälpa till att framtidssäkra
byggnader långt in i detta århundrade.
Detta dokument beskriver hur tung
betongkonstruktion kan hjälpa till att
förbättra energieffektiviteten och värmekomforten i byggnader.

kg CO2/m2

Energibesparingarna medför en markant minskning
av koldioxidutsläpp

Årlig koldioxidbesparing

År

15 % potentiell besparing
5 % årlig naturlig besparing
10 % potentiell besparing
2,5 % årlig naturlig besparing

Bild 1c: Betydelse av små årliga förbättringar i energibesparingar under en byggnads
livstid. Obs: de inbyggda besparingarna får man automatiskt när man bygger med tunga
material. De potentiella besparingarna får man om byggnaden och installationerna utformats specifikt för maximal energieffektivitet.

Användningen av betong i byggnader
innebär fördelar för alla
Brukare och fastighetsägare
De energibesparingar som möjliggörs av den termiska massan hos betong kan
minska kostnaderna för uppvärmning och kylning vilka utgör en stor del av
driftskostnaderna i fastigheter. Detta kan hjälpa till att främja social utjämning genom att skapa billigare boende som folk har råd med. Dessutom hjälper
värmestabiliteten som skapas tack vare betong till att skapa behagligare inneklimat i framtiden när klimatförändringarna ökar. Detta kan bidra till ett högre försäljningsvärde. Andra fördelar är lägre investeringskostnader tack vare
enklare uppvärmnings-, ventilations- och kylningssystem (HVAC).

Miljön
Bild 1d: Betongblockshus i Bonheiden i
Belgien. (Med tillstånd från arkitekten Gie
Wollaert. Fotografi: FEBE, Belgian Precast
Association, Belgien)

Minskade växthusgaser pga. energibesparingarna med termisk massa under en
byggnads livstid är en väsentlig fördel. Eftersom en stor del av koldioxidutsläppen kommer från byggnader som har en lång livstid kan även en relativt liten
minskning av energianvändningen ha stor betydelse.
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2

Effektiv energianvändning
i byggnader

»

En god energieffektivitet uppnås genom att hitta
en balans mellan minskad förbrukning och bibehållen komfort
Det är av största vikt att energianvändningen i byggnader minskas pga den
stora betydelse detta kan ha för att komma till rätta med den ohållbara nivån på
energianvändningen. Europeisk statistik visar att den energi som används för
uppvärmning, belysning och kylning av
byggnader står för över 40 % av den primära energianvändningen. Detta gör att
byggnader är den största källan till utsläpp av växthusgaser i EU, framför allt
koldioxid. Bild 2a visar proportionerna
för den energi som används i EU för bostadshus och kommersiella byggnader.

EU har satt som mål att senast 2010 ha
reducerat växthusgaserna till samma
nivå som 1990 och har därför försökt
införa åtgärder för att minska energianvändningen i byggnader. Ett resultat av
detta är EU-direktivet för energieffektivitet i byggnader, eller EPBD (direktiv
2002/91/EC från 16 december 2002).
Detta direktiv trädde i kraft i januari
2006 för att EU skulle kunna säkerställa
att nya byggnader förbrukar mindre energi. En mer detaljerad beskrivning av
detta finns i avsnitt 4.
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Utvärdera energianvändningen i byggnader
För att man ska kunna följa dessa regler
och ta fram energieffektiva och komfortabla hus måste alla relevanta energiflöden och viktiga faktorer (inklusive
termisk massa) beaktas. Energianvändningen i en byggnad kan beräknas via
enkla kalkylmetoder som vanligen bygger på statistisk utetemperatur på en
viss plats, värmeisolering (U-värde) och
förväntad ventilationsgrad. Eller också
kan kalkylen utföras med datorprogram
som matematiskt modellerar termodynamiska flöden (dvs. transmission,
strålning och konvektion).

Bild 2a: Energianvändning i bostadshus och
kommersiella byggnader inom EU
Källa: www.intuser.net

EPBD tar ett helhetsgrepp på byggnadsutformning och godkänner ett antal
olika metoder. Direktivet godkänner

både förenklade ’steady state’-metoder
och detaljerade dynamiska kalkyler,
men komplexiteten hos energiflödena
innebär att datorer används allt of
oftare för att genomföra simuleringar av
olika utformningar (bild 2b). Det finns
många särskilt framtagna program för
detta syfte, men inte alla fungerar för
alla situationer. Vissa fokuserar t.ex. på
bostadshus medan andra endast kan an
användas i vissa länder eller klimat.

Energiflöden i byggnader
Grundprinciperna för energiflöden i
byggnader visas i bild 2c. Det är viktigt
att förstå hur dessa flöden interagerar
i en byggnad och ger det inneklimat vi
upplever. Faktum är att effektiv hante
hantering av dessa flöden bidrar till att mins
minska energianvändningen – en kritisk del
av byggnadsbestämmelserna när det
gäller energieffektivitet.
Energi (t.ex. värme) transporteras via
transmission (konduktion), luftrörelse
(konvektion) och/eller strålning.
Transmissionen är beroende av värme
värmeisoleringen eller omvänt ledningsförmå
ledningsförmågan hos ett material eller en konstruktion.
Luftens rörelse kontrolleras via ventilation. Den påverkas också av luft som
tränger in via läckage. Byggnaderna har
blivit mer och mer lufttäta för att undvika sådana oplanerade flöden.

Bild 2b: Energianvändning per månad för ett teoretiskt bostadshus
beräknad med programmet Consolis för klimatet i Stockholm

Klimatförändringens följder
Förändringar i det globala klimatet kan komma att påverka
inneklimatet i hela Europa. Tecknen på klimatförändringens effekt på den byggda miljön växer sig allt starkare och
De Saulles T (2005) har rapporterat att ny forskning visar
att många befintliga kontor och bostadshus kommer att bli
för varma vid mitten av detta århundrade (CIBSE 2005).
Forskningsrapporter från Arup R&D menar att London
kommer att vara lika varmt som Marseilles år 2080 (Arup
2004). Därför måste byggnader konstrueras så att hälsa och
komfort säkras för framtiden. Att konstruera enligt dagens
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standarder är troligen inte tillräckligt för att motverka klimatförändringens effekter. Tunga byggnader ger god värmestabilitet och detta är en både robust och miljövänlig
lösning på problemet som reducerar eller t.o.m. eliminerar
behovet av luftkonditionering. Forskning visar att byggnader med hög termisk massa, passiv soluppvärmning och effektiv ventilationsstyrning ger mycket goda resultat ((Arup
& Bill Dunster Architects 2004). Denna byggnadsmetod
kan mycket väl vara det enda sättet att framtidssäkra nya
byggnader. Betong och murverk kan alltså hjälpa till att ta
fram ett behagligt boende idag och för framtiden.

Bild 2c:
Värme/energiflöden i en byggnad.
Värme fås genom solstrålning såväl som
interna källor som belysning, uppvärmning och brukarna och deras utrustning.
Värme går förlorad via luftläckage, ventilation, strålning genom fönster och värmeledning (transmission) genom väggar,
fönster och golv.
Värme lagras och avges via byggnadens
termiska massa.

Strålning påverkar i första hand glasdelarna i en byggnad och varierar beroende
på latitud och byggnadens riktning.
Riktningen och storleken på energiflödena varierar under dagens lopp, över
hela året och från plats till plats beroende på externa och interna klimatförhållanden.
Även antalet människor och utrustning i byggnaden påverkar flödena. Ett
byggnadsmaterials förmåga att lagra och
avge energi via termisk massa påverkar
energieffektiviteten markant i en byggnad. Detta sker antingen genom naturlig
ventilation (utan mekanisk hjälp) eller
aktiva metoder som att leda luft eller
vatten genom spiraler eller rörledningar i betongbjälklag. Konceptet termisk
massa förklaras i detalj i avsnitt 3.
I praktiken finns det två viktiga mål vad
gäller energieffektivitet:
1. Minimera mängden energi som en
byggnad förbrukar.
2. Säkerställa att byggnaden bibehåller en lagom klimatkomfort
för brukarna.
Betong hjälper till att uppnå båda dessa
mål som beskrivs i detalj i avsnitt 3.

Bild 2d: En högisolerad yttervägg
i genomskärning.
Väggen har betong på
insidan för att ge bra
termisk massa. Detta
ger utmärkt energieffektivitet året runt
genom att optimera
såväl energiflöde som
energilagring.
(Fotografi taget under
studieresa till BedZED
i Storbritannien)

Bild 2e: ”ITCLAB”
i ”Km Rosso” (den
röda kilometern),
Italcementis nya energieffektiva forskningscentrum som konstruerats av Richard Meier
i Bergamo i Italien.
(Med tillstånd från
Italcementi, Italien)
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Betong och
energianvändning
i byggnader

»

Betongens värmestabilitet hjälper till att ta fram
energieffektiva och framtidssäkrade byggnader
Genom att utnyttja betongens termiska
massa och därmed minska behovet av
uppvärmning och kylning i en byggnad
kan energianvändningen reduceras. Den
inneboende värmetrögheten i materialet
jämnar ut temperaturtoppar och dalar
och förskjuter toppar i innetemperaturen. Därmed får man ett stabilare och
behagligare inneklimat. (se bild 3a).
Detta återspeglas i den metodologi
som beskrivs i EN ISO 13790 som stöder
EPBD (se avsnitt 4).
Betong, som är ett tungt byggnadsmaterial, fungerar som värmeförråd (eller
buffert) under uppvärmningssäsongen.
Materialet utnyttjar gratisvärme som
solstrålning och brukarnas egen värme
genom att lagra denna värme och sedan
avge den senare under dagen (se bild

3b). Omvänt har betong den egenskapen
att den kyls ned under natten och avger
sedan denna svalka i byggnaden under
dagen. Detta bidrar till ett behagligt
inneklimat under sommaren.
Massiv betong ger den bästa termiska
massan. Termisk massa har länge varit
känt för sin positiva påverkan på energianvändningen och värmekomforten
i byggnader, men denna faktor har inte
utnyttjats i byggnadsbestämmelser förrän relativt nyligen (se avsnitt 4).
Under dagens lopp avgör nivån av termisk massa hos ett material hur mycket
värme som tränger in och hur bra materialet kan lagra den.
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Så fungerar termisk massa
tongytan bör lämnas så exponerad som
möjligt och bara täcka den med färg,
kakel eller väggputs. En enkel tumregel
är att den termiska massan måste vara
”synlig” för den inre värmekällan för att
fungera effektivt.
Även om vissa typer av betongväggar
använder sig av isolering på insidan kan
en god termisk massa ändå erhållas med
hjälp av betonggolvet.

Bild 3a: Den termiska massans betydelse för komforten. (Från The Concrete Centre publication,
Thermal mass for housing, Storbritannien).

Utnyttja termisk massa
maximalt
Betongens termiska massa fungerar bäst
i byggnader där temperaturen varierar
regelbundet under dagens lopp. I skolor
eller kontor t.ex. där temperaturtopparna inomhus är ansenliga och överensstämmer med solvärmetopparna hjälper
betongens bufferteffekt till att minska
och förskjuta temperaturtopparna.
Temperaturminskningen på kvällen
när ingen vistas i byggnaden kyler ned
betongen så att den är redo att ta hand
om överskottsvärmen nästa dag.

Bild 3c: Termodeck-systemet. I detta system leder mekanisk ventilation luft i låg
hastighet genom kanaler i betong i ett
spiralmönster. Detta säkerställer en lång
kontakt mellan luften och betongen så
att värmeöverföringen blir god. I varje betongelement används tre av de fem håligheterna på detta sätt och en luftspridare
sitter på undersidan av betongblocket. (Illustrationen från Termodeck® i Sverige)
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Innerväggar av t.ex. gipsskivor och mattor reducerar till viss del den termiska
massan genom att fungera som ett
isoleringslager. Därför är det inte nödvändigtvis så att en tung byggnad automatiskt ger en hög termisk massa. Det
beror på i vilken utsträckning betongen
kan interagera med utrymmena i byggnaden, dvs. utbyta värme med omgivningen. Idealiskt sett bör isoleringen i
ytterväggar läggas utanför det inre betonglagret och i golv på bottenplan bör
den ligga under betongplattan. Utöver
detta är grundregeln helt enkelt att be-

I klimat där temperaturen är väldigt hög
eller låg under långa perioder blir sådan
passiv användning av termisk massa
mindre effektiv och aktiv uppvärmning
är mer nödvändig. I sådana fall överförs energin via vatten eller luft i rörledningar (se bild 3c). Betongens höga
värmeledningsförmåga hjälper till att
sprida värmen från luften eller vattnet
till rummet. Denna metod är användbar när det finns överskottsvärme, som
t.ex. i kontor med mycket IT-utrustning,
då den kalla luften eller vattnet kan förbättra betongens förmåga att absorbera
värme.

Ett sätt att illustrera betongens
goda förmåga att lagra värme
är att jämföra olika väggtyper:
En betongvägg med gipsputs
absorberar ca 7 ggr så mycket
värme som en normal trävägg
med gipsskiva. Detta innebär
att extrakapaciteten för att absorbera värme en varm sommardag i en betongbyggnad
har ungefär samma kylningseffekt som två normala luftkonditioneringsaggregat.

Studier om termisk massa
Effekten av termisk massa är välkänd,
och en praktisk översikt togs fram av ett
team från Tammerfors Universitet (Hietamäki o.a. 2003). De undersökte 28 internationella publikationer i ämnet och
drog ett antal slutsatser. Dessa var bl.a:
• Termisk massa kan spara 2-15 % i
uppvärmningsenergi, med en genomsnittsbesparing på 10 % i norra
Europa jämfört med konstruktioner
i lätt material.

• Om ingen luftkonditionering används
på sommaren är den högsta inomhustemperaturen i en tung byggnad 3-6
grader lägre än i en motsvarande
byggnad i lätt material. Hög termisk
massa kan därför reducera behovet av
luftkonditionering.
• Nattventilationen i kontorsbyggnader
kan minska eller eliminera användningen av luftkonditionering. Till
sammans med hög termisk massa
minskar detta energianvändningen
förkylning med upp till 50 %.

Termisk massa under sommaren

Dagtid
Under varma dagar hålls fönstren stängda för att
hålla den varma luften ute, och solavskärmning bör
utnyttjas för att minimera soluppvärmningen.
Kylningen får man via termisk massa. Om temperaturen inte är extremt hög kan fönstren öppnas för
ventilation.

Nattetid
Om det har varit en varm dag öppnas fönstren för att kyla ned den termiska massan.

• Kombinationen hög termisk massa
och bättre tätning i enfamiljshus kan
ge 20 % minskad energianvändning
jämfört med motsvarande hus i lätt
material.
En norsk undersökning utvärderade energieffektiviteten under sommaren i ett
enfamiljshus med nattventilation och
ett kontorshus med nattventilation eller
aktiv kylning med olika system (Dokka
T H, 2005). Simuleringen byggde på
norska klimatdata och gjordes i ett kommersiellt verktyg för dynamisk energimodellering. Resultaten visade att det
tunga bostadshuset skulle ha behövt ca
7 % mindre värmeenergi än motsvarande hus i lätt material, och att betongens
termiska massa påverkade klimatkomforten markant. För kontoret var skillnaden i uppvärmningsenergi ca 10 %,
och byggnaden i lätt material krävde 30
% mer energi för aktiv kylning. Passiv
kylning som fick hjälp av nattventilation
i byggnaden med lätt material gav ändå
för mycket värme. 179 timmar av vistelsetiden i huset hade högre temperaturer
än 26 °C. Ny forskning i detta ämne redovisas i avsnitt 5 i detta dokument.

Termisk massa under uppvärmningssäsongen
Bild 3b: Passiv kylning på sommaren och
lagring och frigörande av överskottsenergi
på vintern. (Med tillstånd från The Concrete
Centre, Storbritannien)
10.00 till 17.00
Solen ligger på den termiska massan via fönster i
söderläge. Detta värmer upp luften och den termiska massan. Under de flesta soliga dagar hjälper
solvärmen till att bibehålla en behaglig temperatur
från förmiddag till sen eftermiddag.

17.00 till 23.00
Efter solnedgången har en ansenlig mängd
värme lagrats i den termiska massan. Denna
värme frigörs sedan långsamt och hjälper
till att bibehålla en komfortabel temperatur
på kvällen.

23.00 till 7.00
Brukarna justerar värmen så att endast minimal
kompletterande uppvärmning behövs. God tätning och isolering minimerar värmeförlusten.

7.00 till 10.00
Den tidiga morgonperioden är den svåraste
tiden för passiv soluppvärmning. Den termiska massan har oftast förbrukat all värme
och brukarna måste förlita sig på kompletterande uppvärmning. God tätning och isolering minimerar dock detta behov.

Bild 3d: Energieffektiv gymnasieskola i
Gislaved i Sverige, byggd 1993 med TermoDeck-systemet och utbyggd 2006 till en
totalyta på 12 000 m2. (Med tillstånd från
Strängbetong, Sverige)
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The Energy
Performance

4

of buildings directive (EPBD)

»

EPBD ger ett gemensamt ramverk för kalkylering av energieffektivitet i byggnader
i hela Europa och anger minimikrav på nya
och renoverade byggnader

EU-direktivet för energieffektivitet i
byggnader, eller EPBD (direktiv 2002/
91/EC från 16 december 2002), trädde
i kraft i januari 2006 för att EU skulle
kunna säkerställa att nya byggnader förbrukar mindre energi. Användningen
av de 160 miljoner byggnaderna i EU
står för 40 % av energianvändningen
och är därför den största källan till dess
koldioxidutsläpp. För tillfället gäller direktivet dock endast för byggnader som
är större än 1 000 m2.

EPBD-kraven
Direktivet innehåller ett antal regler
och verktyg för energieffektivitet som
påverkar konstruktionen och driften av
byggnader. I denna publikation ligger
fokus på betongens potential för EPBD:s
syften. Därför kommer inte alla aspekter i direktivet att avhandlas här. Men i
korthet kräver EPBD att myndigheter,
konstruktörer och kunder vidtar åtgärder genom att:
• Skapa ett gemensamt ramverk för
kalkylering av energieffektiviteten i
byggnader.
• Ange minimikrav för energieffektiviteten i byggnader, inklusive den
energi som krävs för kylning.
• Energianvändningen kontrolleras i
färdiga byggnader och att de följer
direktivet.
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• Tillåta koldioxidindikatorer i utvärderingen av energieffektiviteten
för att främja alternativa energikällor (t.ex. solpaneler).
• Fastslå att passiv uppvärmning och
kylning ska användas.
• Fastslå att strävan efter energieffektivitet inte får påverka
kvaliteten på inneklimatet negativt.
• Införa ett system för energicertifiering av byggnader som ökar medvetenheten om energifrågan och
förbättrar marknadsvärdet för
energieffektivitet (se bild 4a).
Vid tidigare kalkyler av energieffektivitet har konstruktörer och energiexperter oftast behövt följa föreskrivna
elementära U-värden för byggnadens
skalgolv, väggar och tak. I vissa länder
har man haft ett regelverk med lite mer
helhetssyn för energieffektivitet – ”EPprincipen” (”Energy Performance”, med
den kalkylerade energianvändningen för
byggnaden vanligen uttryckt i kWh/m2)
och detta tillvägagångssätt har använts i
det nya direktivet. Detta steg bort från
elementära U-värden till EP-principen
öppnar upp möjligheten att inkludera
aspekter som termisk massa och lufttätning i utvärderingen av energieffektivitet i byggnader.
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EPBD har en bred syn på energieffektivitet och inför ett integrerat kriterium för
energieffektivet där t.ex. termisk massa
kan beaktas i konstruktionen. Som minimum kräver direktivet att följande aspekter beaktas:
• Värmeegenskaper hos byggnaden
(ytter- och innerväggar), inklusive
lufttätning.
• Uppvärmnings- och varmvattensystem, inklusive isoleringsegenskaper.
• Luftkonditioneringssystem.
• Mekaniska ventilationssystem.
• Inbyggd belysning (huvudsakligen för
kommersiella byggnader).
• Läge och riktning på byggnaden,
liksom utomhusklimat.
• Passiv soluppvärmning och solavskärmning.
• Självdragsventilation.
• Inneklimat, inklusive det konstruerade inneklimatsystemet.

Beräkning av energianvändningen i byggnader
För att direktivet ska kunna implementeras krävs ett antal standarder. Den
viktigaste är förmodligen EN ISO 13790
Thermal performance of buildings
– Calculation of energy use for space
heating and cooling (CEN 2005).
Denna standard beskriver utvärderingen av termisk massa och lufttäthet,
och anger därmed hur man förutsäger
energianvändningen i en byggnad. EN
ISO 13790 tillåter både en förenklad
’steady state’-metod och detaljerade dynamiska kalkyler.
Dynamiska metoder modellerar det
faktiska termodynamiska förhållandet
i ett rum eller en byggnad, men kräver
utförliga konstruktions- och klimatdata
så de kan vara tidsödande. I och med allt
enklare tillgång till aktuella klimatdata
och användarvänlig mjukvara har dynamisk modellering dock blivit mer och
mer populärt.

Bild 4a: Ett exempel på hur ett certifikat för energieffektivitet
i byggnader kan se ut (med tillstånd från www.eplabel.org)
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Den förenklade ’steady state’-metoden är
enklare och beaktar fördelarna med termisk massa, vilket gör metoden idealisk
under tidiga designfaser då strategiska
materialbeslut ska fattas. Med denna
metod fastställer man termisk massa
genom att kvantifiera energikällor (t.ex.
solvärme och värme från brukare) såväl
som kommersiell energi. Bådadera kan
utnyttjas bättre i en tung byggnad som
därför kräver mindre kommersiell energi än en motsvarande byggnad i lätt
material. Detta kalkyleras på det sätt
som visas i bild 4b. Bilden visar att en
större andel gratisenergi kan användas i
en tung byggnad. Detta är en viktig aspekt av EN ISO 13790.

Bild 4b: Utnyttjande av gratisenergi enligt EN ISO 13790 (förenklad för denna
guide). Exemplet visar att en tung byggnad utnyttjar energin bättre än en i lätt
material vid ett visst förhållande mellan gratisenergi och värmeförlust.

5

En demonstration av

betongens
energieffektivitet

»

Betongens bidrag till värmestabiliteten och
energieffektiviteten i byggnader har visats
tydligt i ny forskning

Med syfte att fastställa i vilken utsträckning betong bibehåller ett stabilt inneklimat samtidigt som det minimerar
energianvändningen utfördes ett antal
tester (Johannesson o.a., 2006) (Johannesson G, Lieblang P, och Öberg M) med
hjälp av en teoretisk byggnadskonstruktion. Målet var att undersöka energibalansen i bostads- och kontorshus i olika
europeiska klimat (från Sverige till Portugal) för både tunga och lätta material.
En enkel tvåvåningsbyggnad (se bild
5a) som passar både för bostäder och
kontor togs fram. Två olika konfigurationer användes: det tunga alternativet hade
golv och inner- och ytterväggar i betong
medan det lätta alternativet hade träeller stålkomponenter rakt igenom utom
golvet som var av betong. Värmeisole-

ringen var identisk i båda fallen så att
den termiska massans påverkan kunde
undersökas korrekt.

Kalkylera teoretisk
energieffekt
Det finns en rad datorprogram för att
kalkylera energianvändningen i byggnader. Många av dessa har utvecklats som
en följd av EN ISO 13790. Fem danska,
tyska och svenska program användes i
forskningen kring betong och energieffektivitet.
Tre stycken bygger på den förenklade
’steady state’-metoden, ett är ett generellt
dynamiskt program och ett använder en
kombination av båda metoderna.
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Bild 5a: En bild av den teoretiska byggnad
som användes för energitesterna

Resultaten av dessa tester med de fem
teoretiska
konstruktionsalternativen
visar att en tung byggnad ger markanta
fördelar vad gäller energieffektivitet i
förhållande till en motsvarande konstruktion i lätt material. Alla fem programmen visade tydliga fördelar för betongkonstruktionen.
Bostadshuset med neutralt fönsterläge
krävde 2–9 % mindre primärenergi eller
kommersiell energi för betongkonstruktionen (1,5 till 6 kWh/m2/år) jämfört
med motsvarande hus i lätt material.
Fördelarna för den tunga konstruktionen ökade ännu mer om fönstren
låg i söderläge. Bild 5b visar att en tung

Bild 5d: Torre Verde (Gröna tornet), ett energieffektivt tolvvåningshus (7,200 m2) i Lissabon
i Portugal. Mätningar har visat att detta hus
avger ca 24 ton mindre koldioxid per år än
en konventionell byggnad av samma storlek.
Solvärmesystemet förser huset med 70 % av
uppvärmningen av varmvatten i byggnaden.
(Med tillstånd från Tirone Nunes, SA, Portugal)
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byggnad med fönster i söderläge kräver
mindre kylningsenergi än en lätt kon
konstruktion med neutralt fönsterläge. Med
andra ord utnyttjar tunga byggnader
solenergin maximalt med minimala
komfortproblem. Betongens fördelar
vad gäller energieffektivitet var ännu
mer imponerande för en kontorsbygg
kontorsbyggnad (7–15 %) där effekten av den ter
termiska massan var väldigt uppenbar.
luftkonditio
Kontorsbyggnaden hade luftkonditionering (pga den stora värme som alstras
av personal och kontorsutrustning),
men det tunga alternativet utnyttjade
den termiska massan och minimerade
behovet av kylning. Därmed var den
mycket mer energieffektiv än motsvarande byggnad i lätt material. Det visade
sig svårt att utvärdera värmekomforten
med förenklade ’steady state’-program,
men genom att ta det minskade behovet
av kylningsenergi som en indikator för
värmekomfort fick det tunga alternativet 10–20 % bättre resultat än det lätta.
Om termisk massa hade beaktats tillsammans med ventilation och förväntade innetemperaturer då byggnaden
först konstruerades hade energibesparingarna kunnat bli ännu större.

Bild 5b: Representativa resultat för en kalkyl av nödvändig uppvärmnings- och kylningsenergi i
en modellering av en tung och en lätt byggnad som i bild 5a. I detta fall modellerades ett bostadshus i Stockholm.

Bild 5c: Ett urval europeiska byggnader analyserades med datorprogram som tillämpade effekten av både lätta och tunga konstruktioner.

Parhus. Lissabon
Pilsbo. Stockholm

Bild 5e: Ett platsgjutet flerbostadshus i Bryssel
i Belgien (Med tillstånd från arkitekten, Joël
Claisse Architectures.
Fotografi: Jean-Paul Legros, Belgien)

Bleichstrasse. Würzburg. Bayern
Storbritannien/Irland, parhus
Sammanfattningsvis gav programmen
konsekventa resultat både för den absoluta energianvändningen och förhållandet mellan tunga och lätta konstruktioner. Dynamiska metoder och förenklade
’steady state’-metoder gav liknande resultat för betongbyggnaderna, men var
inte lika konsekventa vad gäller de lätta
konstruktionerna. Detta kan bero på att
de lätta konstruktionernas lägre värmestabilitet är svårare att förutsäga.

Betongens fördelar
bekräftade i arbete på
uppförda byggnader

der (se bild 5c) i ett antal olika klimat
med hjälp av samma datorprogram. En
rad olika byggnader (tunga och lätta)
och klimat analyserades.
Resultaten av denna undersökning visas
i tabell 1 och stämmer på det hela taget
överens med de testdata som de fem datorprogrammen gav, men en intressant
observation gjordes vad gäller periodisk
uppvärmning av byggnader. Det är oftast inte så stor skillnad mellan tunga
och lätta konstruktioner vid periodiska
uppvärmningscykler, utan bara då temperatursänkningen mellan cyklerna
minimeras av effektiv isolering och god
lufttäthet.

För att bekräfta ovanstående resultat
analyserades ett antal uppförda byggnaTabell
avav
uppförda
byggnader.
Tabell1:1:Exempel
Exempelfrån
frånundersökningar
undersökningar
uppförda
byggnader.
Årlig
Årligenergianvändning
energianvändning(kWh/m2)
(kWh/m2)

Byggnadstyp

Energianvändning

Storbritannien/Irland, parhus
Genomsnitt för nio regioner

Tunga material

Lätta material

Uppvärmning**

34

35

Parhus, Lissabon

Uppvärmning*
Kylning
Totalt

17
27
44

19
32
51

Flerfamiljshus, Würzburg

Uppvärmning*

51

55

Parhus, Stockholm.

Uppvärmning

78

81

Förklaring
* Konstant uppvärmningssystem
** Genomsnitt för konstant och periodisk uppvärmning för att få med effekten av
periodisk uppvärmning i dessa länder

Bild 5f: Skolan Kvernhuset i Fredrikstad
i Norge. En energieffektiv byggnad som
använder plats-gjuten betong för att spara
energi och utnyttjar många andra långsiktiga
lösningar. (Med tillstånd från fotografen: Terje
Heen, Fredrikstads kommun)
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