Betong sparar energi
Betong — ett hållbart, lufttätt material som kan lagra energi
och ger förutsättningar för energieffektiv drift
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Inledning
Förord
Denna folder är utgiven av Svensk Betong för att informera om betongens egenskaper
ur energisynpunkt. Den behandlar viktiga aspekter och åtgärder som har betydelse för
att skapa långsiktigt energieffektiva byggnader i betong.

Samhällsbyggnads
sektorn står inför
en rad framtidsut
maningar, inte minst
med kraftigt ökande
befolkningsmängder
och därmed stort
behov av nya
bostäder, framförallt
i storstäderna.
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N

är vi bygger för framtiden måste
vi också ta hänsyn till att klimatet
håller på att förändras. Det betyder att vi måste bygga dagens hus så att de
klarar framtidens klimat. Drygt en tredjedel
av Sveriges energianvändning är relaterad
till samhällsbyggnadssektorn. Utvecklingen
av byggandet får därför stor betydelse för
både klimatmål och ekonomiska mål.
Vi måste bli bättre på att hushålla med
våra resurser, ta hand om redan befintliga
fastigheter och konstruktioner och minska
påverkan på miljö och klimat. Vi behöver
arbeta smartare men också använda och
utnyttja våra byggmaterial på bästa möjliga sätt. Utgångspunkten vid allt byggande
måste vara att minimera den totala miljöbelastningen sett ur ett livscykelperspektiv. För
att uppnå det målet måste man projektera
och bygga så att energianvändningen från
byggnader minimeras under hela livslängden – från brytning av råvaror, tillverkning
av byggmaterial, transporter, byggproduktion, användning och ombyggnation – till
rivning och hantering av avfall. Den största
energianvändningen sker under byggnadens drift och underhållsfas, det gäller även
moderna lågenergihus. Därför finns en stor
potential till energieffektivisering under
just användningsfasen.
För att skapa hållbara byggnader finns
många aspekter som måste beaktas, t ex

klimatpåverkan, farliga kemikalier, innemiljö
osv. Mer information om det finns i Vägledningar för Hållbart byggande i betong [2].
Information finns också sammanställd i
faktablad som finns att hämta på
www.svenskbetong.se.
Helt klart är att en byggnads totala
energi- och miljöpåverkan är betydande
ur ett samhällsperspektiv. Då är det viktigt
att fokusera på att skapa byggnader med
låg driftsenergianvändning för värme och
kyla under hela sin livslängd. Det kräver
att husen får robusta stommar och täta
klimatskal som håller länge. Energianvändning och miljöpåverkan från produktion,
transporter, underhåll och rivning måste
också minimeras. För att minska den totala
energi- och miljöbelastningen från en byggnad krävs:
• Lång livslängd, även i framtidens 		
klimat
• Små värmeförluster
• Täta klimatskärmar
• Lågt effektbehov för värme och kyla
• Ansvarsfull framställning, hantering
och återvinning av byggmaterial
Det är helt klart att valet av byggmaterial
har stor betydelse för alla dessa faktorer. I
den här skriften förklarar vi varför betong
är ett bra val.
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Robust och flexibelt
i mer än 100 år

Vi vill att våra hus ska
ha en lång livslängd.
Det säger sig självt
att det är en fördel
att använda material
som inte åldras eller
förändras med tiden,
oavsett väder och
vind.

är ett hus står mer än 100 år utan
större behov av förnyelse eller
underhåll så är det bra både för
ekonomin och miljön i långa loppet. Så har
människan tänkt länge, kanske sedan de
första byggnaderna i betongliknande material skapades och som överlevt nästan 2000
år, t ex Pantheon i Rom.

Krav på framtidens byggnader
Flera tecken talar idag för att klimatet håller
på att förändras utöver den naturliga variationen. Genom att studera långa mätserier av både globala och regionala data kan
forskarna se klimatförändringar både av
temperatur och nederbörd. Att temperaturen ökar är ett faktum, liksom att istäcket i
Arktis minskar, havsnivåer stiger och nederbördsmönster ändras. Ur klimatperspektiv

går förändringen fort. Och även om det är
svårt att bevisa så tyder mycket på att det
finns en koppling mellan klimatförändringen och dagens extrema väderhändelser
i form av skyfall, stormar och översvämningar, torka och bränder och onormala
kalla eller varma väderförhållanden. Vi vet
också att människan påverkar atmosfärens
sammansättning genom utsläpp av växthusgaser och svavel och att historiska och
nutida mänskligt orsakade utsläpp kommer
att fortsätta påverka atmosfärens sammansättning och därmed klimatet även under
lång tid framöver. Det är därför viktigare än
någonsin av vi bygger robusta byggnader
som kan motstå ett hårdare klimat.
Betong är ett tryggt val eftersom det är
tätt och fukttåligt genom husets hela livslängd. Dessutom är det brandsäkert.

<
<

Enligt forskarna är risken stor att vi
i framtiden måste vänja oss vid mer
extrema väderleksförhållanden.

4

Svensk Betong – Betong sparar energi

Lång livslängd med
minimalt underhållsbehov
Byggnader och byggdelar av betong har
normalt en mycket lång livslängd, minst
100 år, samtidigt som det kräver ett minimum av underhåll. Det som kan begränsa
en betongstommes livslängd är egentligen inte materialets livslängd utan snarare
byggnadens utformning utifrån brukarens
behov. Men även på den punkten finns möjligheter med betong. Den goda bärfömågan

<

Myrstedts Matthörna uppfördes

i kombination med modern armeringsteknik gör det möjligt att bygga med stora
spännvidder. Det betyder stor flexibilitet
att anpassa planlösningen och disponering
av lokaler till nya behov utan omfattande
ingrepp i den bärande stommen. Det finns
många exempel på byggnader i betong som
är mer än 100 år gamla och fortfarande i full
funktion.

för Myrstedt & Stern 1908–1910.
Det var Stockholms första hus
med en konsekvent genomförd
skelettkonstruktion av armerad
betong.

Viktiga aspekter för
lång livslängd
• Att material i stomme och klimatskärm
motstår klimatets påfrestningar utan
att behöva bytas ut, behandlas med
kemikalier eller repareras under byggnadens livslängd.
• Att stommen konstrueras så att byggnadens rumsfunktioner kan förändras med förändrade behov. Betongens
möjligheter med stora spännvidder
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möjliggör detta. Säkerställ att takhöjder inte blir för låga och att det finns
utrymme för effektiva installationer.
•
Att byggnadens yttre och inre arkitektur utformas så att byggnaden är
ett smycke för sin omgivning och har
förutsättningar för gott dagsljus i byggnaden.
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Pantheon i Rom, världens första
självbärande betongvalv,
uppfördes kring år 120.

<

Den södra Skurubron i tre spann över
Skurusundet i Nacka
byggdes 1916 och
är en av de första
svenska broarna i
armerad betong.

Stabilt, tåligt och starkt
Betong är ett stabilt och tåligt material med hög bärförmåga. Det är ett av våra äldsta
byggmaterial och många byggnader redan från romartiden finns fortfarande kvar.
Betong brinner inte och kan inte mögla eller ruttna.

Tätt mot luft och vatten
Betong är tätt mot både luft och vatten, egenskaper som består under byggnadens
hela livslängd. En mycket viktig egenskap hos betong är att den också tål vatten – den
varken möglar eller utsätts för röta hur mycket vatten den utsätts för. Det gör att även
de mest utsatta delar på ett hus, t ex fasad, består år ut och år in – utan att tappa varken sitt utseende eller funktion. Den behöver varken behandlas eller underhållas under
hela sin livslängd. Det som kan behövas är rengöring av ytor i utsatta lägen – och det
kan man göra med vatten utan att materialet tar skada, det torkar ut av sig själv. För
betong som kan tänkas bli blöt behöver man tänka på att undvika kontakt med andra
material i byggnaden som är fuktkänsliga. Av samma anledning måste nygjuten betong
torka ut ordentligt innan man applicerar ytskikt, t ex parkettgolv. Det förebygger man
enklast genom att använda en beräkningsmetod för uttorkning, det finns gott om erfarenhet av sådana metoder idag.
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Översikt över hur en byggnads energi- och miljöpåverkan kan delas in i olika faser enligt EN 15978.

Energipåverkan under
byggnadens livslängd
En byggnads energi och miljöpåverkan
kan delas upp i olika faser utifrån ett
livscykelperspektiv: produktion av byggmaterial, transporter och byggande, drift
och till sist rivning och avfallshantering.
Den del som uppkommer före driftsfasen
brukar kallas inbyggd påverkan.
Driftsfasen har traditionellt uppskattats stå för 85% av energiförbrukningen
under en byggnads hela livslängd. För
moderna lågenergihus av betong blir
andelen förbrukad energi under driftsfasen lägre, uppföljande mätningar har
gjorts där energiförbrukningen i driftsfasen bedöms stå för ca 70 % vid en livslängd på 50 år [3]. Motsvarande siffra
för klimatpåverkan blir ca 50 %. Då är
inte betongens koldioxidupptag, karbonatisering, inräknad, som normalt gör
att betongen tar tillbaks ca 15–20 % av
koldioxiden under driftsfasen. Vi måste
komma ihåg att detta är tal som beskriver fördelningen av påverkan under livscykeln och att man idag minskat den totala
energiförbrukningen betydligt räknat i
KWh. Hur stor andel av byggnadens totala
energianvändning som uppstår under de
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olika faserna beror också av byggnadens
livslängd [3]. Ju längre byggnaden används desto mindre blir den inbyggda
energi- och klimatpåverkan i snitt per år.
Om man istället gör beräkningen på 100
års livslängd halveras produktionsfasens
andel av klimatpåverkan och driftsfasen
står då för 75 % av klimatpåverkan. Därför
är det också viktigt att byggnaden är utformad så att den har goda arkitektoniska
egenskaper som borgar för att den kan
användas länge.
Ett modernt hus av hög kvalitet och
med lång livslängd och låg energianvändning under driftsfasen ger därför goda
förutsättningar för låg total energi- och
miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv. Det uppnår man genom att bygga
tungt, lufttätt och välisolerat. I nästa
steg, för att ytterligare minska byggnadens energiförbrukning, blir det intressant att förbättra de övriga faserna under
livslängden; produktion av byggmaterial,
transporter, byggprocessen, underhåll
och renovering och slutligen rivning och
avfallshantering.
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Låga värmeförluster
med betong
Den värme
som en byggnad
förlorar genom
klimatskärmen beror
av de ingående byggdelarnas U-värden
och luftläckning. Med
betong som bärande
stommaterial finns
goda förutsättningar
för att värmeförlusten
blir liten.
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Genom att utnyttja
både betongens och
isoleringens goda
egenskaper skapas en
funktionell konstruktion med golv, väggar
och tak.
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U-värden på byggnadsdelar
Betong i sig har ingen exceptionell värmeisolerande egenskap. Betongens huvudsakliga funktion är bärande och i klimatskärmen
kombineras den därför med isolering. Låga
U-värden är direkt beroende av isolermaterialets värmeledningsförmåga och tjocklek.
Genom att utnyttja både betongens
och isoleringens goda egenskaper skapas en
funktionell konstruktion med golv, väggar
och tak.

isolerade på fabrik eller gjuts i formar på plats
som därefter isoleras. Fasadbeklädnaden kan
vara i en mängd olika material. Betong, trä,
tegel, puts, kakel eller plåt beroende på vilket
arkitektoniskt uttryck man eftersträvar. I
dagens byggnader med höga energikrav
finns väggar med U-värde på ca 0,13 W/m2k.
För en betongstomme skulle det kunna innebära 220 mm isolering tillsammans med en
inre betongvägg på 150 mm.

Tak

Golv

Det vanligaste betongtaket är flackt men
det finns egentligen ingen begränsning
för vilken form betongen kan ha. Det är
viktigt att taket är värmeisolerande och
skyddar mot nederbörd så att vatten rinner
av taket och fasaden. En vanligt förekommande konstruktion är ett översta bjälklag i
betong med isolering. 400 mm isolering ger
tillsammans med ett betongbjälklag på 150
mm ett U-värde på ca 0,09 W/m2k, vilket är
ett värde på ett välisolerat tak lämpligt för
moderna lågenergibyggnader.

Konstruktioner mot mark är ofta utsatta för
fukt. Då är betong ett bra val eftersom det
inte kan mögla, ruttna eller på annat sätt ta
skada av fukt. Den vanligaste konstruktionen för bottenbjälklag är isolering mot mark
och ovanpå det en betongplatta. 300 mm isolering ger tillsammans med en betongplatta
på 250 mm ett U-värde på ca 0,11 W/m2k.
Tillsammans med välisolerade fönster
kan dessa U-värden för tak, golv och väggar
ge ett U-medelvärde på ca 0,3 W/m2k vilket
är representativt för dagens mest högpresterande byggnader med avseende på värmeisolering.

Väggar
Ytterväggar i betong levereras till byggarbetsplatsen som utfackningspartier färdig-
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Köldbryggor
Köldbryggor uppstår i alla möten mellan
byggdelar där ett material med sämre
värmeisolering genombryter ett material
med bättre värmeisolering. Då får man
läckage av värme. Av en byggnads totala
värmeförluster kan upp mot 25 % ofta
härledas till köldbryggor. Eftersom betong
har en värmeledande förmåga är det viktigt att hitta lösningar där köldbryggorna

minimeras. Detaljutformningen i mötet
mellan byggdelar är inte viktigt bara för
köldbryggor, det påverkar även luftläckage
och risk för fuktinträngning.
Danderyds kommun har uppfört en
förskola i passivhusteknik. Detaljritningen
nedan visar hur köldbryggan, där väggen
möter mark och bottenplatta, har minimerats.

BETONGYTA LUTAS UTÅT
BESTRYKS MED KALLASFALT
GUMMITÄTNING, STORLEK ANPASSAS
TILL UNDERGJUTNINGENS TJOCKLEK
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Beständig lufttätning
D

En lufttät klimatskärm
är viktig för att undvika
drag men också för
att kunna styra ventilationen och återvinna
energiinnehållet i luften
på ett effektivt sätt.

och lukter att spridas mellan olika delar av
byggnaden. Den har också stor betydelse för
ljudisoleringen.
Betong har fördelar när det gäller att
åstadkomma beständig lufttätning. I platsgjutna betongkonstruktioner gjuts alla
byggnadsdelar ihop till ett kontinuerligt tätskikt. En stomme av prefabricerade
betongelement tätas genom i- och undergjutning av elementfogarna så att hela
skiljekonstruktionen blir lufttät.

<

Svenska bostäder har

en luft som annars läcker in och
ut genom klimatskärmen värms
upp på vägen och orsakar en
högre luftomsättning än dimensionerat.
Det går heller inte att återvinna värmen ur
läckande luft [4]. Inläckande luft kan också
ha betydande påverkan på uppvärmningsbehovet, speciellt i energieffektiva byggnader med hög formfaktor (ytterväggsyta i
förhållande till golvyta).
Lufttäthet är även viktig inom en byggnad, för att hindra partiklar, brandgaser

byggt ett flerfamiljshus med hjälp av en
platsgjutningsteknik
som använder sig av en
kvarsittande form. Den
platsgjutna betongen
gör att anslutningarna
mellan väggar och golv
blir helt lufttäta [1].

•

Cementbundna spånskivor som kvarsittande form

•

Stomelement kommer färdiga - enkelt montage

•

Mögelsäkert

•

Lite efterarbete - färdigt för ytskikt

Svårigheten att få tätt ökar med antalet skarvar, anslutningar och genomföringar som
ska tätas. Valda lösningar ska vara enkla att
verkställa på byggplatsen, annars är risken
stor att resultatet inte blir lika bra. Med
betong finns välbeprövade och säkra metoder att klara lufttätheteten på ett optimalt
sätt.
Beständigheten i tätskikten är mycket
viktig, speciellt i hus med inbyggda tätskikt
som är svåra och dyra att byta ut. Här har
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betongen en stor fördel eftersom den är lufttät i sig. Förutom anslutningarna mellan
golv, väggar och tak är fönster- och dörranslutningarna mycket viktiga ur täthetssynpunkt, eftersom det sammanlagt är många
löpmeter. Även genomföringar för installationer är viktiga att få täta, även de som
går emellan lägenheter och våningsplan.
Hänsyn måste här tas till rör och kanalers temperaturrörelser, så att beständiga
tätningar uppnås.
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Värmelagring
Byggmaterialets betydelse
Byggnadens förmåga att tillfälligt lagra
värme, värmekapacitet, brukar beskrivas som att byggnaden är lätt eller tung.
Termiskt tunga material som betong kan
fungera som värmeförråd. Det fungerar
på samma sätt som en klippa som värmts
upp av solen under dagen, den värmer
fortfarande skönt när man sitter på den på
kvällen. På samma sätt värms invändiga
väggar, tak och golv upp om rummet blir
varmt, och avger värme om rummet blir
svalt. Ett kontorsrum får t ex ofta värmetillskott under dagen från personer, apparater och solinstrålning, men är svalare på

natten då alla apparater är avstängda och
ingen vistas i rummet. När en byggnads
värmesystem konstrueras tar man hänsyn
till var i landet byggnaden ligger samt hur
värmetrög byggnaden är. En tung, värmetrög, byggnad kan laddas snabbare och har
större förmåga att lagra värme än en lätt.
Tunga byggnader reagerar därför långsammare än lätta byggnader om utetemperaturen är mycket kall några få dagar och
kan då dimensioneras för en något högre
utetemperatur än en lätt byggnad eftersom
den inte hinner påverkas av de värsta köldknäpparna.

DVUT, Dimensionerande vinterutetemperatur och Tidskonstanten τ.
DVUT är en trolig lägsta utetemperatur som byggnadens värmesystem utformas
för. Den är specifik för varje enskild byggnad och beror på var i landet byggnaden ligger och på byggnadens tidskonstant ( τ). Tidskonstanten beskriver
hur snabbt en byggnad reagerar på väderleksförändringar och är kvoten mellan
byggnadens värmekapacitet och den specifika effektförlusten. Den specifika
effektförlusten består av transmissionsförluster genom klimatskal och frivilliga samt ofrivilliga ventilationsförluster. Ventilationsförlusterna beror på luftens
flöde, densitet och specifik värmekapacitet samt verkningsgrad på eventuell
värmeåtervinning. Byggnadens värmekapacitet beror på materialets specifika
värmekapacitet och konstruktionens massa innanför isolerskiktet. Vid beräkning
av byggnadens tidskonstant ( τ) beaktas endast byggnadens massa innanför
isoleringen, normalt högst 100 mm (se dock kapitlet om aktivt inträngningsdjup
nedan) mätt från den varma insidan av väggen, golvet eller taket. Tidskonstanten
( τ) anger också den tid som förlöpt innan 63 % av sluttemperaturen är uppnådd
och beskriver hur snabbt ett föremål svalnar. Värden för DVUT finns i Boverkets
handbok ”Energihushållning enligt Boverkets Byggregler” som finns tillgänglig
på Boverkets hemsida.
När man vill ta hänsyn till byggnadens värmelagrande förmåga och använda
tidskonstanten för dimensionering finns olika beräkningsmetoder. Simulering av
tidskonstanten ger nästan alltid ett högre värde jämfört med handberäkningsmetoden. Om man använder sig av aktiv värmelagring bör man definitivt använda simulering. Man kan också mäta tidskonstanten, om det är möjligt är det att
rekommendera.
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Under ett dygn hinner inte värmen
tränga in mer än någon decimeter i byggnaden så det lönar sig inte att satsa på
väldigt kraftiga konstruktioner för den

Material

Aktivt
inträngnings-

här sakens skull [5]. Det aktiva lagringsdjupet för några homogena byggnadsmaterial redovisas i tabellen nedan.

< Inträngningsdjupet för värme under
ett dygn om rumstemperaturen til�låts variera, [5].

djup (cm)
Granit

21

Mineralull

16

Betong

13

Glas

14

Tegel

11

Gips

9.5

Lättbetong

9

Trä

7

Varje material som har kontakt med
rumsluften har ett aktivt inträngningsdjup där värmelagringsförmågan kan
utnyttjas. För betong är den enligt
tabellen ovan ca 130 mm, för trä är den
70 mm och för granit 210 mm, dvs är

konstruktionen tunnare än så kan hela
skiktet delta i energibalansen under ett
dygn. Tunga material, t ex betong, har i
regel en sådan tjocklek så att värmelagringsförmågan kan utnyttjas fullt ut.

Utnyttja värmelagringen
i hus med tung stomme
När man vill utnyttja den tunga stommens värmelagrande förmåga utgår man
från värmeflödet i byggnaden. Värmetillskottet kommer från köpt energi för
uppvärmning, varmvatten, belysning och
el till elektrisk utrustning. Gratisvärme är
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den värme som kommer från människor,
solinstrålning och apparater. Värmeförlusterna sker genom klimatskärmen,
ventilation, otätheter och via bortspolat
varmvatten.
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Värmeflöden i en byggnad. Svarta pilar markerar värmeförluster, gula

markerar köpt energi, gröna avser gratisvärme (som ibland är överskottsvärme) medan röda pilar visar inverkan av värmelagring [1].

Det vi kallar gratisvärme är ofta svår
att styra över och kan orsaka oönskade
övertemperaturer. Det gäller också delar
av den köpta energin, framför allt den
som går åt för att driva elektrisk utrustning. Det vanligaste är att vi vädrar ut
den värmen genom att öppna fönstren
eller öka ventilationen. Det är slöseri

med energi. Ett bättre sätt är att återanvända gratisvärmen med hjälp av byggnadsstommens värmetröghet. Vid ett
överskott av gratisvärme kan huset lagra
energi, som sedan används vid underskott. Värmelagring illustreras av de röda
pilarna i figuren.

Passiv och aktiv värmelagring
Med passiv värmelagring menas att materialets värmelagrande egenskaper
utnyttjas men utan särskilda åtgärder för optimering. Vid aktiv värmelagring
utnyttjas stommens värmelagrande egenskaper och blir då en del av värmesystemet, t ex genom att låta tilluft passera hålrummen i bjälklagselement eller att
värmesystemets rör gjuts in i konstruktionen.

För att lyckas med värmelagringen krävs
att byggmaterialet har stor termisk massa
– som sten eller betong. Man måste också
tillåta en liten temperaturskillnad över
dygnet. Det beror på att värme inte kan
tillföras materialet om det inte finns en
temperaturskillnad mellan luft och material, det är den som är drivkraften för att
värmeöverföringen ska kunna ske. Med
hjälp av dessa två faktorer: tung stomme
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och tillåten liten temperaturskillnad,
kommer överskottsvärme (gratisvärme)
att lagras under dagen. På natten när
människor inte rör sig och maskiner och
elektronik inte är igång avges värmen
från stommen till luften. Nästa dag lagras
överskottsvärme på nytt osv. Resultatet blir att mängden tillförd energi kan
minskas. Det kallas passiv värmelagring.
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Styrning mot konstant temp

värmelagring inte möjlig

< A. Om temperaturen är konstant finns ingen drivkraft
för värmelagring. Då kan inte
betongens värmelagrande
egenskaper utnyttjas.

Temp
TEMP

< B. Om man tillåter en liten temperaturskillnad över dygnet kan
passiv värmelagring utnyttjas.
Då kan gratisvärme som tillförs
från människor, apparater och
solinstrålning under dagen föras

Temp

tillbaka till luften på natten. I ett
kontor som kan behöva kylas på
dagen minskar kylbehovet när
stommen hjälper till att kyla på
dagen. Resultatet blir totalt lägre
energiförbrukning och minskat
effektbehov.

För att utnyttja den värmelagrande egenskapen optimalt är det bra att exponera
betongytorna och om möjligt undvika att
klä den invändiga stommen med värmeisoleringsmaterial som t ex träull, glasfiber och
cellplast. En målad betongyta räknas som
exponerad. Trägolv på betongen försämrar värmetrögheten, men värmeledningen
genom trämaterialet är tillräckligt stor för att
få betongen verksam för dygnstemperatursvängningar. Alla vanliga ljudabsorbenter
är mer eller mindre värmeisolerande. Därför
bör heltäckande undertak undvikas. Det finns
bra lösningar för undertak och effektiv
ljudabsorption, ur såväl estetisk som akustisk
synpunkt, se t ex ”Bygga med Prefab” [7] som
är bättre ur värmelagringssynpunkt. Många
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utredningar om nyttan med värmetröghet
har gjorts genom åren. Sammanfattningsvis
brukar en tung byggnad använda mellan
2 – 15 % mindre energi än en lätt, om övriga
värmefysikaliska egenskaper är desamma.
Om siffran verkar låg ska man ha i åtanke
att den nästan uteslutande bygger på att
endast passiv värmelagring utnyttjas, och
att dagens värmesystem förutsätts hålla en
exakt och konstant inomhustemperatur
under höst, vinter och vår. Här finns alltså
en betydande potential att minska energiförbrukning och effektbehov i tunga byggnader som ännu inte utnyttjas fullt ut. Läs
mer om aktiv värmelagring i avsnittet ”Styrning av installationer i tunga byggnader”.
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Minskat effektbehov
ger kostnads- och
miljöbesparingar
örutom att energianvändningen räknat i kWh/m2 och år kan
minska tack vare stor värmetröghet, påverkas även effektbehoven (=tillförd
värme/kyla per tidsenhet) för värme och
kyla utryckt i W/m2 i allra högsta grad. En
värmetrög byggnad tar längre tid att kyla
ner under vinterns kallaste dagar och värma
upp under sommarens varmaste dagar och
det gör att effekttopparna minskar. Detta
ger kostnadsbesparingar både för byggnader
anslutna till fjärrvärme och för byggnader
med värmepumpdrift.
När det är som kallast ute är värmeeffektbehovet som störst och det avgör kostnaden för abonnerad värmeeffekt för fjärrvärmen. Även en värmepump blir som mest
ekonomisk om den kan jobba med låga
systemtemperaturer och så få toppeffektstimmar som möjligt.
Investeringskostnaderna för distributionssystemet kan också påverkas. När man
dimensionerar värmesystemet, t ex bestämmer storleken på radiatorerna och hur varmt
vattnet måste vara, tar man bland annat
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hänsyn till byggnadens DVUT, se faktaruta
på sid 12. På samma plats i landet kan en
tung byggnad dimensioneras för en varmare ”lägsta” temperatur eftersom den inte
hinner påverkas av en köldknäpp på samma
sätt som en lättare byggnad gör. Det innebär
att radiatorer kan vara mindre och framledningstemperaturer kan vara lägre i den
tunga byggnaden, vilket i sin tur minskar
både investerings- och driftskostnader.
En byggnads värmetröghet kan också
påverka möjligheten att nyttja alternativa
energislag. Om effektbehovet är lågt och
stabilt är det lättare att utforma ett energieffektivt försörjningssystem och kunna
nyttja spillvärme med lägre temperatur. En
värmetrög byggnad gör det också möjligt
att vid låga utetemperaturer och stora
tappvarmvattenbehov, tex vintermorgnar,
låta värmesystemet tillfälligt prioritera
produktionen av tappvarmvatten i stället
för rumsuppvärmning [8]. En tung, värmetrög byggnad påverkas inte så mycket av att
framledningstemperaturen tillfälligt sjunker.
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Styrning av installationer
i tunga byggnader
Traditionell dimensionering
med DVUT
I princip samtliga nyproducerade betongbyggnader är i dag värmetröga till sin
natur, vilket innebär att stommen har
en självreglerande förmåga att hålla rätt
temperatur. Dock utnyttjas detta väldigt
sällan. De flesta traditionella styr- och
reglersystem som används i dag är i
mångt och mycket uppbyggda för att
ögonblickligen kompensera för minsta
lilla avvikelse. Många installationsprojektörer väljer att överdimensionera sitt
värmesystem, vilket ger en större säkerhetsmarginal. Sedan behöver naturligtvis inte fastigheten förbruka hela sin
installerade effekt, utan framledningstemperaturen (temperaturen på vattnet
som leds fram till radiatorerna) styrs av
de så kallade värmeregleringskurvorna.
Transmissions- och ventilationsförlusterna är direkt proportionella mot utetemperaturen, vilket har gjort att ingenjörer
i VVS-branschen utvecklat reglersystem
som bygger på detta. Resultatet är
system som söker en konstant innetemperatur baserad på utetemperaturen.
Men byggnadens värmetröghet gör att
installationssystemet ofta ligger ur fas.
Inställning med hänsyn till byggnadens dynamiska beteende sker endast
hjälpligt via så kallade värmeregleringskurvor, men detta sker dock oftast
empiriskt och sällan optimalt. Många
befintliga styr- och reglersystem är dessutom onödigt komplicerade vilket kan
leda till att de motverkar de värmedynamiska förloppen. I värsta fall värms och
kyls fastigheten samtidigt.
DVUT tar alltså hänsyn till byggnadens värmetröghet, men värdena är
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statiska och medger därför inte en optimering med hjälp av en värmedynamisk
styrstrategi.

Tillåt små variationer
av innetemperaturen
En vanligt förekommande missuppfattning är att värmesystem ska konstrueras för att hålla en konstant innetemperatur över dygnet och därmed
undvika komfortproblem. Men hus med
tung stomme är värmetröga och värmesystemen har en egen inbyggd tröghet.
I praktiken blir det därför omöjligt att
uppnå en konstant innetemperatur om
man endast styr via utetemperaturen.
Undersökningar i traditionella hus har
påvisat mycket stora temperaturvariationer både över dygnet och mellan olika
delar av byggnaden. Då är det betydligt
bättre att låta inomhusklimatet följa
med naturlagarna och styra dynamiskt
med hjälp av aktuella innetemperaturer. På så sätt får man automatiskt med
byggnadens värmedynamiska förutsättningar i regleringen. Det viktiga är att
innetemperaturvariationerna sker under
kontrollerade förhållanden. Många fastighetsägare vittnar om ett förbättrat inomhusklimat i samband med övergång från
ett traditionellt system till ett dynamiskt
kontrollerat styrsystem [9]. Med små tillåtna temperaturvariationer, såsom en
halv till en grad, kommer man mycket
långt. Dessutom öppnas möjligheten att
även sänka medeltemperaturen någon
grad eftersom inneklimatet styrs under
kontrollerade former.
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Figur 5: TermoDecksystem, betongelementet har
hålrum som gör det möjligt att aktivt utnyttja
betongens värme- och kyllagrande kapacitet.

Möjligheter med aktiv
värmelagring
Man kan ta ytterligare ett steg till aktiv
värmelagring. Då gör man den tunga
byggnadsstommen till en del av värmesystemet t ex genom att låta tilluft passera
genom hålrummen i bjälklagselement
eller att gjuta in värmesystemets rör i
konstruktionen. Då utnyttjar man den
värmelagrande egenskapen ännu bättre.
Ett exempel är White arkitekters huvudkontor vid Hammarbykanalen. Där har
man förlagt ledningar inne i betongbjälklaget som ger värme och kyla i kontoret.
Ett annat exempel på aktiv värmelagring är TermoDeck – ett klimatsystem som
tar vara på byggnadens värmekapacitet
samt minskar behovet av installationsutrustning. Tilluften passerar ett labyrintsystem i betongbjälklaget innan den når
rummet. Styrning sker via återkoppling
till inomhustemperaturen. Beroende på
utomhustemperatur och intern värmelast, används kyld eller värmd tilluft, som
anpassar temperaturen i tak och golvytor
för en stabil och behaglig inomhustemperatur. Efter att ha passerat bjälklaget ligger

18

tilluftens temperatur nära rumsluftens,
vilket ger en dragfri inblåsning. Labyrintsystemet dämpar ventilationsljudet och
inblåsningen är ljudlös. Det är även
möjligt att gjuta in kanaler direkt i platsgjuten betong. Ett annat system som nyttjar betongens värmetröghet är golvvärme.
Värmeslingor gjuts in och hela golvet
fungerar som en värmeavgivande yta.
Tack vare den stora ytan räcker det med
en liten övertemperatur för att värma upp
rummet, vilket öppnar upp för möjligheten att nyttja spillvärme.
Precis samma gäller för kyla: materialet kyls nattetid och avger kyla till
inomhusluften en het sommardag – och
minskar då kylbehovet för byggnaden.
Effekten blir ännu större vid kylning
eftersom energiåtgången för kylning är
större än för uppvärmning.

Värmelagring då, nu och
i framtiden
Tunga materials förmåga att ta upp, lagra
och sedan avge värme och kyla har alltid

varit en del av vår bebyggda miljö i form
av passiv värmelagring. Genom att utnyttja aktiv värmelagring i kombination med
optimerad styrning av installationer finns
en betydande potential att minska energianvändningen i hus. Att minska energianvändningen i flerbostadshus med 20 %
är sannolikt möjligt. För kontor kan det
vara frågan om ännu större besparing.
Ett projekt där energi- och effektoptimering har kommit i fokus är utvecklingen av Malmös nya hållbara stadsdel Hyllie
där målet är att energiförsörjningen till
100 % ska bestå av förnybar eller återvunnen energi senast 2020. Här krävs intelligenta lösningar för styrning och lagring
av energi i stadsdelen och där betongens
goda värmelagrande förmåga utnyttjas
på en helt annan nivå än vid traditionellt
byggande. Hyllie tar därmed ytterligare
ett steg mot att bli en global förebild för
hållbar stadsutveckling. Liknande initiativ finns även i andra delar av landet, t ex
Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.
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Behagligt inneklimat
En bra innemiljö är
viktig för hälsa och
komfort för människorna som vistas i
byggnaden.

er än 90 % av tiden tillbringar
vi inomhus i våra bostäder och
arbetsplatser. Termisk komfort är
en av de faktorer som har betydelse för innemiljön. Andra faktorer som påverkar är t ex
luftkvalitet, ljud- och ljusmiljö.
Människan mår bäst i ett rum med långsamma luftrörelser och där rummets ytor,
väggar, tak och golv har förhållandevis lika
temperatur. Det är vad människor upplever
som dragfritt [10]. Det räcker med en lite för
stor eller snabb temperaturhöjning under
dagen för att ge en negativ påverkan, det
kan vara t ex trötthet, minskad arbetsprestation och ökad risk för olycksfall. En temperatursänkning ger liknande effekt. Däremot
påverkas vi inte negativt på samma sätt av

långsamma temperaturförändringar som
sker över dygnet. Exempelvis kan vi må bra
av att ha lite lägre temperatur på natten när
vi sover än i rum där vi sitter och arbetar
på dagen. En liten och långsam förändring
under dygnet kan därför vara bra. Då finns
det fördelar med en tung byggnad: variationerna i inomhustemperatur dämpas och
temperaturen blir stabilare i jämförelse med
temperatursvängningarna utomhus. Att det
är lätt att bygga tätt med betong ger också
bra förutsättningar för god termisk komfort
i huset. Dessutom utan att man behöver
installera dyr kylutrustning. Resultatet blir
att antalet timmar med alltför höga eller
låga temperaturer i byggnaden kan begränsas utan avancerade installationer.

Den termiska massans stabiliserande
effekt på innetemperaturen
Topptemperaturer
förskjuts med upp till
6 timmar
Upp till 6-8° C skillnad
mellan ute och innetemperaturtoppar

30° C

Innetemperaturer med hög
termisk massa

Innetemperaturer med låg
termisk massa

15° C

Utetemperaturer

Dag

Natt

Dag
<

Exempel på den termiska massans betydelse för komforten

(Från The concrete Centre publication, Thermal mass för housing, Storbritannien) [12]
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En jämförelse har gjorts mellan två radhus:
ett med träregelstomme och ett med kanalmurar av 1/2-stens tegel och mellanliggande isolering av mineralull. Antalet timmar
med temperaturer över komfortintervallet,
dvs över 26 °C, är betydligt färre för det
tunga radhuset än för det lätta, se figur. I
det tunga radhuset är det endast några få

timmar i juni då det blir alltför varmt. I det
lätta radhuset blir det ofta för varmt i perioden mellan april och oktober.
Övergradstimmarna i den lätta byggnaden kommer troligtvis vädras bort, i den
tunga kan samma värmemängd lagras och
avges när temperaturen sjunker.

Övergradstimmar per månad

<
E xempel på termiskt klimat i en
bostad. Antal övergradstimmar,
dvs timmar med högre inomhustemperatur än 26°C. [12].
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Ansvarsfull framställning
och återanvändning
av byggmaterial

B

yggnadens driftsfas är den del
av en byggnads livscykel som
kräver mest energi och har störst
klimatpåverkan, det gäller även moderna
lågenergihus. I den här foldern har vi därför
fokuserat på just driftsfasen. Men även
framställningen av byggmaterial, transporter, byggprocess, renovering och slutligen
rivningsfasen kräver energi och påverkar
klimatet. När det gäller betong är det cementet som har den största klimatpåverkan
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eftersom det vid tillverkningen ger utsläpp
av koldioxid. I Sverige har cementindustrin
under de senaste 20 åren arbetat aktivt med
olika åtgärder som gjort att koldioxidutsläppen minskat med ca 20 %. Ett arbete som nu
fortsätter och har hög prioritet i hela betongbranschen. Mer information om hur betong
påverkar klimatet och pågående åtgärder
finns i faktablad från Svensk Betong [13].
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Möjligheter med tung
byggnadsstomme –
en sammanfattning
En byggnads driftsenergianvändning för
värme och kyla har stor
betydelse för den totala
energi- och miljöpåverkan under livscykeln
– det gäller även moderna lågenergihus.

F

ör att minska den totala energioch miljöbelastningen från en
byggnad är det viktigt med:

Stomme och klimatskal ska hålla länge
och motstå ett allt mer hårdare klimat.
Det kräver att husen får robusta stommar
och täta klimatskal som håller länge.
Med en livslängd på minst 100 år och
ett minimum av underhåll uppfyller
ett betonghus det kravet. Det finns det
många bevis på.

En trög stomme minskar effekttopparna
vilket i sin tur innebär att behovet av
installationer för värmedistribution i
byggnaden minskar, exempelvis kan det
räcka med mindre radiatorer. Med ett
lågt och stabilt effektbehov blir det också
lättare att utforma ett energieffektivt och
smart försörjningssystem där man kan
utnyttja alternativa energislag, t ex spillvärme. Byggnaders betongstommar kan
även användas av energileverantörer för
att optimera försörjningen i hela stadsdelar.

Små värmeförluster

Behagligt inneklimat

En lufttät klimatskärm och detaljkonstruktioner som hanterar köldbryggor
är viktigt för att minimera värmeförlusterna i en byggnad. Med betong finns
kända och välbeprövade lösningar för att
klara det. Utförandet på bygget är heller
inte komplicerat och det finns tillgång
till god kompetens och erfarenhet hos de
svenska byggföretagen.

Ett tätt klimatskal i kombination med
den tunga stommens värmelagrande
egenskaper gör att variationerna i inomhustemperatur dämpas och temperaturen blir stabilare. Det ger bra förutsättningar för ett behagligt inneklimat i
huset utan avancerade installationer.

Låg energiförbrukning för
värme och kyla

Även om byggnaders driftsfas är den
mest energikrävande i livscykeln så är
det viktigt att minska energiförbrukning
och klimatpåverkan i de övriga faserna i
livscykeln. I Sverige pågår ett arbete att
på olika sätt begränsa energiförbrukning
och koldioxidutsläpp från cement- och
betongtillverkning och som lett till att
koldioxidutsläppen minskat med ca 20 %
de senaste 20 åren.

Lång livslängd, även i
framtidens klimat

Betong har en naturlig förmåga att lagra
värme. Den egenskapen bidrar till energibesparing redan idag men det finns
en betydande potential att med hjälp
av aktiv värmelagring och nya styr- och
reglersystem utnyttja den egenskapen
bättre. När det gäller energibehov för
kylning av kontor kan nyttan bli ännu
större.
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Begränsa effekttopparna

Ansvarsfull utvinning och återanvändning av byggmaterial.
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