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Introduktion a f mig se lv

• Sa ma rbe jde me d Århus kommune og ne tvæ rk
• Forbe re de ne be ha ndling a f da ta
• Sa ma rbe jde me d KL og Ga te  21
• Møde r me d kommune r

b jd d Å h k kÅ

Indle dning om vore s forløb

• Opga ve be skrive lse
• Hva d e r proble ma tikke rne I da ta ba se re t e ne rgile de lse ?
• Proble me r me d da ta ?
• Nive a ue r a f da ta
• Sa ma rbe jde me d Århus kommune om da ta  

b k i l

Introduktion a f vore s wp

• Afkøle rutine n i de ta lje r
• Ekse mple r på  a ndre  rutine r
• Ba se line  og Be nchma rk

fk l i i d lj

Rutine fra Århus kommune

• Spe cifikke  nøgle ta l
• Ene rgi signa tur
• Mode lle ring a f se nsitivite t

ifikk l l

Fre mtidige  pla ne r
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INDLEDNING

3

• Hvorda n sa mle s da ta  og gøre s kla r til brug?Samarbejde med Århus 
Kommune om data integrering

• Re nsning a f udtræ k fra  Ene rgy key.Forberedene behandling og 
rensning af data

• Ma nge  kommune r og e rfa ringe rSamarbejde med KL og Gate 
21

• 4 kommune rMøder med kommuner
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INTRO TTIL WP3
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Opgave 1 –Dabaserede Rutiner 
for energiledelse fra Århus 
Kommune

Forstå  og be skriv rutine r.
Forstå  og be skriv curre nt sta te

Opgave 2 –Cases og forbedringer Finde bygninge r I Århus Kommune og 
forbe dre rutine r.

Opgave 3 –Bedste praksis og 
rutiner

Sa mme nkoble  re sulta te r fra  1 og 2, sa mt 
produce r ka ta log a f rutine r.
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PROBLEMATIKKER II DATABASERET EENERGILEDELSE
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EMS bliver købt først

• Ma nge  tror a lt 
ma n be høve r e r e t 
EMS

Data integreringen 
bliver 

undervurderet

• Sa mle  da ta  fra  de  
rig tige  kilde r

• Stre a mline  a f da ta
• Re la tion a f da ta

Målerskift og udfald

• Hvis de r e r hulle r I 
da ta  ka n de t ikke  
bruge s

Hvilken data?

• Fre kve ns?
• Kva lite t?
• Mæ ngde ? 
• Type ?
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PRINCIPPER II DATABASERET
EENERGILEDELSE
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• Holde  e t sta bilt nive a u
• Hva d e r e t godt nok nive a u?Ba se line

• Sa mme nlign me d ligne nde  bygninge r
• Hva d e r e n ligne nde  bygning?
• Hvorda n sa mme nligne s bygninge r?

Be nchma rk

• Norma lise ring f.e ks. (va rme ) kWh/ m2.
• Me n e r de t godt nok? kWh/ m3?Nøgle ta l
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RUTINEEKSEMPEL: AFKØLINGSRUTINEN
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AFKØLINGSRUTINEN: DATA RELATION
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AFKØLINGSRUTINEN: BUBBLE PLOT
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AFKØLINGSRUTINEN: DIAGRAM 
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BEREGNINGEN PR BYGNING

Cfe e = Tcool,lim cool) Qh ccool

Cfee : Tota le omkostninge r

Tcool,lim : Minimum a fkølings forske l

: Må lte  te mpe ra tur forske l fra  re tur til forsyning

Qh : Va rme forbrug

Ccool : Afkølings ge byr ra te

1 1
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ANDRE RRUTINER

1 2

• Nå r forve nte de  ve dlige hold ikke  ka n se s på  forbruge t
• Le gione lla  
• Fryse r/ Se rve re
• Anti Frost

Non forbrug

• Va nd forbrug e r kun på virke t a f forbruge rne
• 100 L/ t så  e r de r noge t ga lt.

Vand forbrug

• Hve m ha r ha ft de n be dste  æ ndring?

Baseline ændrings sammenligning
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FREMTIDIGEPPLANER

1 3

Specifikke nøgletal

kWh/ m2/ time  I tidsrumme t midna t 
til 5 om morge n I hve rda ge  for EL

Forbedret Energi signatur

Inklude r e l og va ndforbrugs da ta  
som proxy va ria ble  for bruge re . 

Kommunikation med KL og 
Gate 21
KL ne tvæ rk e r a lle  98 kommune r.
Ga te  21 ne tvæ rk e r 41 kommune r.

Flere rutiner med flere 
detaljer
Må ske  me re  da ta  struktur 
fokuse re de  rutine r

AARHUS
UNIVERSITY
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Professor Søren Wandahl (WP4 koordinator fra AU og AP4.A leder)

www.au.dk/swa@eng.au.dk

Produktivitet, Lean, Bæredygtig udførelse

Adjunkt Aliakbar Kamari (AP4.B leder)

www.au.dk/ak@eng.au.dk

Holistisk beslutningstagning om bæredygtighed

Videnskabelig assistent Haitham Abu-Ghaida (AP4.B resurse)

www.au.dk/htg@eng.au.dk

Bæredygtighedsvurderinger (LCA og LCC)

Videnskabelig assistent Stephanie Salling (AP4.A resurse)

www.au.dk/stsa@cae.au.dk

Byggeledelse, Lean, Bæredygtighed, Indlejret energi



Integration af LCA i
beslutningen om nybyg
eller renovering af
offentlige bygninger
eller reno

ige
eller re
offentl

High Performance Building
Integration is the key
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INTEGRATION I PROJEKTER

Tid

Kvalitet

Pris

Miljø

SocialØkonomi

BæredygtighedProjekttrakant Livscyklus
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MEN DER ER UDFORDRINGER….

1 LCA har huller
2 LCA tilpasset renovering
3 LCA integreret i bygherrens 

beslutningsprocesser
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HVAD ER LIVS CYKLUS ANALYSER?

Energi-effektiv
bygning

Traditionel
bygning

Indljeret energi
Drifts energi
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LCA RULLET UD – HULLER I VIDEN
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PROBLEMSTILLINGEN VED RENOVERING

Nedrivning
& Nybyg

Renovering

Nybyg

( )

( )

0

0
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VORES MÅL I PROJEKTET

Fordi

LCA er fremtiden; LCA er holistisk; LCA er integreret i Den Frivillige Bæredygtighedsklasse

LCA som beslutningsgrund for valget
mellem nybyg eller renovering

1. Integration af LCA i det offentliges
beslutning om byggeri
(krafspecifikationer)

2. Udvikle et data-baseret LCA 
værktøj for renovering af offentlige
byggerier

Reduktion af energiforbrug under opførelse
vha mere effektiv planlægning

3. Kvantificerer energiforbruget under 
udførelse
(viden om A5 i LCA)

4. Påvise at effektiv planlægning kan
reducere energiforbruget i A5
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Hvofor relevant for 
kommunerne?
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KEY TAKE-AWAYS

Tak  

Takk 

Tack  

Integration

Livscyklus

Fremtiden  



Invändig tilläggsisolering av 
ytterväggar

Byggnadsfysik, LTH, Lunds universitet
Akram Abdul Hamid, Lars-Erik Harderup, Jesper Arfvidsson

Upplägg

• Sammanfattning av metodik (Jesper)
• Beräkningar (Akram)



Resultat förstudie

• Det bör vara fullt möjligt att tilläggsisolera på insidan av en yttervägg förutsatt att man 
tillämpar tillgänglig kunskap och har förståelse för hur den ursprungliga väggen fungerar 
fukt- och värmemässigt och hur föreslagna åtgärder förändrar denna funktion.

• Hygrotermiska beräkningar inkluderande klimatdata och materialdata, samt fältmätningar 
i byggnader är viktiga för förståelsen för ursprunglig konstruktion, dess befintliga 
tillstånd och vilka åtgärder som är möjliga ur risksynpunkt. 

• I befintliga oisolerade ytterväggar ger även en begränsad tjocklek på värmeisoleringen 
stor inverkan på U-värdet.

• Även vid invändig tilläggsisolering måste hänsyn tas till de arkitektoniska, 
rumsgestaltande och antikvariska värden som kan komma att skadas av åtgärderna.

• Man ska inte underskatta de risker som föreligger utan utveckla metoder och riktlinjer 
som hanterar dessa risker på ett tillfredsställande sätt.

U-värde som funktion av tjockleken på
tilläggsisolering

Skarne 66 –
miljonprogrammet
Villa Åkarp -
plusenergihus



Dold mögeltillväxt I kalla klimat 
(bakom invändig isolering)

Invändig tilläggsisolering – mögelskada

Genomförande
1. Statusbestämning av befintlig byggnad. 
Analysera med hjälp av mätningar och hygrotermiska beräkningar hur den 
befintliga byggnaden fungerar, ur värme och fuktsynpunkt, före åtgärder.
2. Åtgärd
Föreslå olika sätt att tilläggsisolera befintlig yttervägg, analysera dessa ur 
energi- och fuktsäkerhetssynvinkel med hjälp av hygrotermiska beräkningar 
företrädesvis i beräkningsprogrammet WUFI. Härvid måste också 
genomförbarheten och kraven på noggrannhet i det hantverksmässiga 
utförandet noga gås igenom. Besluta att genomföra det alternativ som 
befunnits bäst när samtliga olika aspekter vägts in.
3. Dokumentation
På plats följa och dokumentera arbetet och kontinuerligt utvärdera mätningar 
och metod.



Invändig tilläggsisolering av ytterväggar 
– beräkningar

LTH Byggnadsfysik
Akram Abdul Hamid

Beräkningar - mål

1. Analysera med hjälp hygrotermiska beräkningar hur de befintliga 
byggnaderna fungerar, ur värme och fuktsynpunkt, före åtgärder.

2. Analysera olika sätt att tilläggsisolera befintliga ytterväggar, dessa ur 
energi- och fuktsäkerhetssynvinkel med hjälp av hygrotermiska 
beräkningar företrädesvis i beräkningsprogrammet WUFI. 



Beräkningsmetodik
• Mätningar aktuella 

objekt, före (& efter)
• Validering av modell i 

WUFI
• Simuleringar av 

potentiella lösningar 
mha modeller

Exempel 
simuleringar –
yttervägg i 
Göteborg



Validering av modell, inneryta
1. Mätningar inne

och ute
2. Simulering under 

mätperiod.
3. Jämförelse med 

mätdata.

Bra 
överensstämmelse!

Simuleringar – isoleringslösningar
Bet Lösning Tjocklek [m] sd [-] FUKTEGENSKAPER
B EPS Grey 032 0.095 5.42 TÄT
C ROCKWOOL Klemmrock 035 + vapour retarder 

(sd=100m)
0.107 100.14 TÄT

D ROCKWOOL Klemmrock 035 0.107 0.14 ÖPPEN
E CaSi-Board (Lüneburg) 0.158 0.51 ÖPPEN, KAPILLÄRT AKTIV
F Perlite Board 0.163 0.50 ÖPPEN, KAPILLÄRT AKTIV
G Aspen Aerogels - Spaceloft Grey 0.0455 0.21 ÖPPEN, NÅGOT KAPPILÄRT AKTIV

H ISOVER VACUPAD Kontur VVP 007 0.028 28000.00 TÄT
I Cellulose Fibre (heat cond.: 0.04 W/mK) + vapour 

retarder (sd=100m)
0.143 100.21 TÄT

J Cellulose Fibre (heat cond.: 0.04 W/mK) 0.143 0.21 ÖPPEN
K Aerated Concrete YTONG South 0.261 2.58 ÖPPEN, KAPPILÄRT AKTIV
L Spray-applied rigid polyurethane foam 0.07 6.01 TÄT
M Cork (heat cond.: 0.04 W/mK) 0.123 1.23 ÖPPEN
N ROCKWOOL Klemmrock 035 + ISOVER Vario KM 

Duplex
0.107 40.16 VARIERANDE



Simuleringar – isoleringslösningar och fall

Bet Lösning FUKTEGENSKAPER

B EPS Grey 032 TÄT

C ROCKWOOL Klemmrock 035 + vapour 
retarder (sd=100m)

TÄT

D ROCKWOOL Klemmrock 035 ÖPPEN

E CaSi-Board (Lüneburg) ÖPPEN, KAPILLÄRT 
AKTIV

F Perlite Board ÖPPEN

G Aspen Aerogels - Spaceloft Grey ÖPPEN, NÅGOT 
KAPPILÄRT AKTIV

H ISOVER VACUPAD Kontur VVP 007 TÄT

I Cellulose Fibre (heat cond.: 0.04 W/mK) + 
vapour retarder (sd=100m)

TÄT

J Cellulose Fibre (heat cond.: 0.04 W/mK) ÖPPEN

K Aerated Concrete YTONG South ÖPPEN, KAPPILÄRT 
AKTIV

L Spray-applied rigid polyurethane foam TÄT

M Cork (heat cond.: 0.04 W/mK) ÖPPEN

N ROCKWOOL Klemmrock 035 + ISOVER Vario 
KM Duplex

VARIERANDE

SÄNKNING AV U-VÄRDET MED 2/3. 0,643 W/M2K 0,214 W/M2K.

Slutsatser

• Generellt sett är väggen relativt robust pga. 
målarfärg på utsidan, ventilerad luftspalt, och 
kapillärbrytande, tryckutjämnande, ventilerande, 
dränerande luftspalt.

• Lösningar har undersökts med hänsyn till deras 
fukttransportegenskaper:

• De lösningar som verkar fungera oavsett 
tjocklek är de som är täta. 

• Diffusionsöppna lösningar fungerar endast 
med mindre tjocklekar, och om de dessutom 
är kapillärt aktiva bidrar detta till 
minskning av mögelrisken. 



Slutord:  
Begränsningar

• Modellen är baserad på data hämtad från 
litteraturen och inte faktiska karteringar av väggen, 
eftersom detta inte har varit möjligt utan 
förstörande handlingar. 

• Ej tagit hänsyn till inverkan på köldbryggor.

• Ej tagit helt säkra på praktisk genomförbarhet.

• Osäkert klimat framtiden – både inomhus och 
utomhus.

• En del antaganden – omsättningar i luftspalt, 
regninträngning, etc.

• Ej tagit hänsyn till luftläckage – hur stort nu? Hur 
stort efter isolering invändigt?
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VÆRKTØJ TIL TIDLIG HELHEDSVURDERING AF
(STORE) (LETTE) BYGNINGER

Et be re gningsba se re t væ rktøj til be slutninge r i de  
indle de nde progra mme rings- og de signfa se r

RECONCILESEMINAR LASZLO MANGLIAR
LARS V. ANDERSEN

INSTITUT FOR BYGGERI OG BYGNINGSDESIGN

AARHUS
UNIVERSITET 27. OKTOBER2021

PROBLEMER MMED INDEKLIMA II BYGNINGER 
MED LETTEKONSTRUKTIONER

Støj og vibra tione r
Kilder ve d norma l a nve nde lse

• Ga ng og a nde n be væ ge lse
• Ma skine r (fx HVAC)
• Tra fik, pæ le ra mning, e tc.

Forskellige udbre de lse sve je
• Luftbå re n lyd (a ) 
• Strukturbå re n lyd og vibra tion (b)
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VIGTIGHEDEN AAF AT TTRÆFFEDE RRIGTIGE
BESLUTNINGER TIDLIGT

De t e r dyrt a t la ve  noge t om
De t ka n isæ r blive dyrt a t løse
proble me r, som ma n ikke  va r 
kla r ove r kunne  opstå
De t rig tige va lg a f ma te ria le r,
konstruktionsudformning og 
fora nsta ltninge r tid lig t ka n
spa re  ma nge  pe nge (og 
be kymringe r) se ne re
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ET BBEREGNINGVÆRKTØJ TIL AAT HJÆLPE
BBESLUTNINGSTAGEREI DE TIDLIGEFASER

Simplificeret me d re præ se nta tive e stima te r på  støj- og vibra tionsnive a ue r
Målgruppe: Bruge r ude n e kspe rtvide n om støj- og vibra tione r

• Arkite kte r og rå dgive re inde n for bygningsde sign
• Inte re se nte r i bygge rie t ge ne re lt
• Offe ntlige byghe rre r (sta t, re gione r, kommune r)

Formål : Opnå ve lfunge re nde bygninge r me d la vt klima - og miljøa ftryk
• Få  e nke l og brugba r fe e dba ck på  bygninge rs virke må de
• Kla rlæ g pote ntie lle risici ve d bygninge r
• Find e t pa sse nde kompromis me lle m a nve nde lse a f fæ rre og le tte re

konstruktionsma te ria le r og opnå e lse a f godt inde klima
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BESTEMMELSEAAF STØJ OOG VIBRATIONER II
FORSKELLIGEKONSTRUKTIONER

Typiske ma te ria le r til gulve / væ gge
• Krydsla mine re t træ (CLT)
• Be tonhuldæ k (HCS)
• Be ton (in situ/ e le me nte r)
• Træ / be tonkompositte r (TCC)
• Træ bjæ lke la g
• Stå l og kompositte r
• Gips (kun væ gge )

Dynamiske e ge nska be r e r me ge t
a fhæ ngige a f ma te ria le va lg
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ANALYSENSFFORSKELLIGEFASER FFREM
MOD BESLUTNINGSTAGNING

Input Re gne a rk {Exce l}
Bygningspa ra me tre og
kilde r til støj og vibra tione r

Automa tise re t modulba se re t
be re gningsvæ rktøj ba se re t
på  e le me ntme tode n

Output Re gne a rk {Exce l}
Risikovurde ring og re sulta te r
mht. støj og vibra tione r
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DEN MMODULOPBYGGEDEMODEL BBASERET
PÅ ELEMENTMETODEN

Konstruktionsdele
• Module r/ pa ne le r
• Sa mlinge r
• Dæ mpning
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STRUKTURELLEPPARAMETER MED 
INDFLYDELSEPÅ BYGNINGSRESPONS

• På virkning (inde fra / ude fra / fre kve ns/ va righe d/ ste d)
• Større lse a f rum, modullæ ngde r og spæ nd
• Strukture lt syste m/ bygningstypologi
• Ma te ria le r, e le me nte r og sa mlinge r
• Ikke -strukture l ma sse
• Dæ mpning

CLT pa ne l

Hollow-core  Concre te

Timbe r Concre te  Composite
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POTENTIEL KKOBLING TIL
LLIVSCYKLUSANALYSER

Bygningstypologi >
> Konstruktionsma te ria le r

> Vibrationer og støj
> Materialeforbrug

> LCA
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Verktyg för tvärdisciplinär 
utvärdering av stomval i tidiga faser

OLA FLODÉN, AVD F BYGGNADSMEKANIK, LTH



Utvärdering av vibrationer och buller
Verktyg för tvärdisciplinär utvärdering av stomval i tidiga faser

• Relevanta ”discipliner” och korrekt utvärdering

• Vibrationer och buller särskilt viktigt för lätta konstruktioner, ex. trähus

• Kommande slides

- Utmaningar med vibrationer och buller

- Pågående arbete: Robust utvärdering av buller i tidiga faser

- Pågående arbete: Balansering vibrationer/buller mot klimatpåverkan

Utmaningar med vibrationer och buller i trähus
God förmåga att isolera högfrekvent och luftburet ljud
Känsliga för lågfrekvent ”mullrande” stomljud (ex. stegljud)
Känsliga för vibrationer, särskilt vid längre spännvidder

Trähus vs betonghus:



• Problemet: stomljud känsligt mot små ändringar svårt att utvärdera

• Målsättning: utveckla relevant och robust mått för stomljud

• Idé: vibrationsbaserat mått för utvärdering av stomljud

• Metod
- Beräkna stomljud och vibrationer för stort antal trähus
- Korrelation mellan stomljud och vibrationsmått

• Resultat/slutsats
- Vibrationsbaserade mått lovande för utvärdering
av stomljud i tidiga faser!

Robust utvärdering av buller i tidiga faser av byggprojekt 

Balansering mellan vibrationer/buller och klimatpåverkan 
• Examensarbete – ”Förstudie” i tillämpning av verktyg 
för tvärdisciplinär utvärdering

• Målsättningar
- Undersöka metoder för balanseringen
- Undersöka trähus i relation till betonghus

• Metod
- LCA – inbyggd energi och klimatpåverkan (CO2-eq)
- Olika mått för utvärdering av vibrationer
- Exempel, bjälklag: korslimmat trä (KL-trä) i olika 
tjocklekar jämfört med förspänd betong



Balansering mellan vibrationer/buller och klimatpåverkan 
• Exempelresultat, bjälklag: Vibrationsnivå vs Klimatpåverkan

• Viktigt välja lämpliga utvärderingsmetoder och krav för vibrationer
• Generellt mycket stora vinster i klimatpåverkan med KL-trä

Klimatpåverkan KL-trä 
(relativt betong)

Vibrationsnivå KL-trä 
(relativt betong)

In many directions of engineering practice, that 
vague commodity known as common sense will 
carry one a long way, but no ordinary mortal is 
endowed with an inborn instinct for vibrations; 

mechanical vibrations in general are too rapid for 
the utilization of our sense of sight, and common 
sense applied to these phenomena is too common 

to be other than a source of danger.
- SIR CE INGLIS, PROFESSOR, 1944





Verktyg för tvärdisciplinär utvärdering av stomval i tidiga faser
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