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Uppföljning av energiprestanda
enligt BBR
•Kraven verifieras genom mätning
– Prestanda gäller aktuell energianvändning!
– Viktigt att kunna skilja hushållsanvändning från
uppvärmning och varmvatten

•Vid projektering:
Professor Folke Björk
Avd för byggnadsteknik
Inst för byggvetenskap
KTH
2012 11 21

– beräkning med tillräckliga säkerhetsmarginaler

•Mätning i färdig byggnad
– 12 månaders period inom 24 månader efter färdigställande

•Kontrollplan
– Utformas så att slutbevis kan utfärdas före mätning
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Fukt kan ge ökat energibehov
genom:
• Uttorkning kräver energi
• Ökad värmeledningsförmåga jämfört med
torrt material
• Fasomvandlingar inom konstruktionen leder
till energitransport

Ångbildningsvärme
för vatten vid olika temperaturer
Temperatur (ºC)

Ångbildningsvärme (kJ/kG)

0

2500,6

20

2453,7

100

2256,7

Blå Jungfrun i Hökarängen, Stockholm
Beskrivning från examensarbete
av Ida Klemedtsson och Cimone Johansson
Svenska bostäder

Folke Björk
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Byggarens bedömning av
energibehov för torkning
Vattenmängden i betongen är 100 Kg H2O/m3 betong
40% avbyggfukten torkas ut under byggtiden,
50% under driftår 1 och
10% under driftår 2.
För enkelhetens skull antogs det att all uttorkning av
byggfukten sker på bekostnad av ett ökat behov av köp
energi.
• Ingen uttorkande verkan av solenergin
•
•
•
•
•

Folke Björk

• Genom att använda vattnets ångbildningsvärme 2,26 MJ/kg och att 1
kWh = 3,6 MJ erhölls
• 2,26*100/3,6 = 63 kWh/m3 betong
• Betongmängderna i projektet uppskattades till:
• Platta på mark
400 m3
• Kantbalkar och voter 200 m3
• Väggar
1900 m3
• Bjälklag
2200 m3
• Totalt
4700 m3
• Det totala energibehovet blev således 4700*63 = 296 MWh och 29
kWh/m2 fördelat på den totala ytan.
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Energibehov för torkning av
betong, enligt byggaren:
• Byggtid, 11,6 kWh/m2
• Driftår 1: 14, 5 kWh/m2
• Driftår 2: 2,9 kWh/m2.

Betongkvalitéer
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Helene Johansson
Examensarbete:
Byggfukt och energi
Sök på: www.diva-portal.org

Simuleringsverktyget WUFI
Vid beräkning av värmetransport tar WUFI beaktas:
• Värmeledning
• Entalpiflöde genom fuktrörelse med fasövergång
• Kortvågig solstrålning
• Nattetid långvågig strålningskylning
Men inte:
• Konvektiv värmetransport genom att luftflöden, eftersom
de är oftast är svårt att kvantifiera och sällan är
endimensionella.

Modellerad vägg i WUFI

Folke Björk

Definition av byggdelarna i
WUFI
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Ytövergångsmotstånd
Ytterytor

Begynnelsefukthalter

Klimat omkring byggndsdelarna
Inför beräkningarna

Folke Björk
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Ytövergångsmotstånd
Inre ytor

Klimat kring de olika
byggdelarna

Klimatdata Stockholm
1995 - 2005
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Klimatdata inomhus
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RF på olika djup enligt WUFI
19 april 2010 och 16 april 2012

Totalt vatteninnehåll
RF på olika djup enl WUFI

Yttervägg syd

19 april 2010 och 16 april 2012

vct 0,6

Totalt vatteninnehåll
Innervägg

EPS – vatteninnehåll sydfasad
vct 0,6

Stationärt apr - okt

Torkning okt- apr
vct 0,6

Folke Björk
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Jämförelse

Olika byggdelar

Mätta värden och WUFI-simulering

Tid till jämvikt och mängd fukt att torka ut

WUFI-simulering

Mätning

Energibehov för alla byggdelar
Jämförelse vct 0,4 och vct 0,6 byggtid till år 5.

Energibehov för torkning av
betong, enligt byggaren:
• Byggtid, 11,6 kWh/m2
• Driftår 1: 14, 5 kWh/m2
• Driftår 2: 2,9 kWh/m2.

Folke Björk

Energibehov för torkning enligt
WUFI-beräkning

Slutsats om energi för torkning
• Simuleringarna i WUFI visar att
uttorkningstiden varierar med
konstruktionstyp och att det kan ta mellan
10 och +30 år för att konstruktionen ska
komma i jämvikt med omgivningen.
• Simuleringarna visar även att huvuddelen
av torkningen sker under eldningssäsongen.
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Fukt kan ge ökat energibehov
genom:
• Uttorkning av byggfukt i betongen verkar
enligt WUFI-slimuleringen spridas på
många år – och påverkar inte särskilt
mycket energibehovet under de första två
åren.

Sorptionskurva för mineralull

• Uttorkning kräver energi
• Ökad värmeledningsförmåga jämfört
med torrt material
• Fasomvandlingar inom konstruktionen leder
till energitransport

Sorptionskurva för EPS

Fuktberoende värmeledning
Enligt ISO/FDIS 10456
 p = k * FT * Fm * Fa
W/(m*˚C)
p = Praktiskt -värde
k = Klassificerat -värde
FT = Korrektionsfaktor för temperatur
Fm = Korrektionsfaktor för fukt
Fa = Korrektionsfaktor för åldrande
Exempel
Glasull klassificerad vid 10 ˚C och 50 % RH skall
användas vid 25 ˚C och en fukthalt av 0,75 kg/m3.
Beräkning på glasull enligt ekvation ovan:
p = 0,038 * 1,083 * 1,005 * 1 = 0,0414 W/(m*˚C)

Folke Björk
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EPS – vatteninnehåll sydfasad
vct 0,6

Omräkningsfaktor

Skillnad i fukthalt mellan
referensvärde och aktuellt
värde

Slutsats om värmeförlust
• Simuleringar i WUFI av fuktinnehållet i
de olika ingående materialen i Blå
Jungfrun och därefter genom beräkningar
enligt standarden ISO 10456:700 har
visat att fuktinnehållet i materialen i Blå
Jungfrun inte leder till en ökad
värmeledningsförmåga och därmed inget
ökat energibehov.

Folke Björk

Expanderad polystyren
Ökning i värmeledning
Fm(2 kg/m3) = 0,8%
Fm(4 kg/m3) = 1,6%

Fukt kan ge ökat energibehov
genom:
• Uttorkning kräver energi
• Ökad värmeledningsförmåga jämfört med
torrt material
• Fasomvandlingar inom konstruktionen
leder till energitransport
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Plötslig ändring av värmeflödet i
fuktig isolering

Värmeflöde i den undre
värmeflödesmätaren

Värmetransmissivitet i prov
av fuktig isolering
• Effekten av latent
värme varade som
mest ett par timmar
• Observera att detta är
under extremt höga
fuktnivåer

Folke Björk

Sammanfattning
• Under byggtiden har torkningen stor
betydelse för energibehovet
• En betongstomme torkar långsamt – så
energibeovet för torkning sprids under en
lång tid
• De aktuella fuktnivåerna har mycket liten
betydelse för värmeisoleringsmaterialens
prestanda
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