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Förord 
 
Denna mätning och utvärdering har till största delen finansierats av BMFT 
(Bundesministerium für Forschung und Technologie), 757 000 DM (ca 3 400 000 kr), 
varav 123 000 DM (ca 550 000 kr) till Sverige. Svensk delfinansiering på totalt 
386 000 kr har SBUF, NUTEK och Byggforskningsrådet svarat för. Mätningarna och 
utvärderingen har genomförts av TU (Tekniska Universitet i Dresden) och SP (Sveriges 
Provnings- och Forskningsintitut) gemensamt med TU som projektledare och SP som  
underkonsult. SPs roll har till stor del varit att överföra kunskap om lågenergihus, samt 
mätning och utvärdering av dessa. Det Tekniska Universitetet har dessvärre haft 
otillräcklig erfarenhet av denna typ av projekt och av att leda projekt, vilket har inneburit 
att projektet har blivit starkt försenat. En del av förseningen beror dock på att BMFT 
föreskrev att en ny typ av mätsystem (datalogger) skulle användas, som endast fanns som 
prototyp. 
 
Ansvarig för mät- och utvärderingsprogram, projektering av och kravspecifikation för 
mätsystem, genomförande och utvärdering av funktionskontroller, genomförande av 
energianalysen, utarbetande av ett första manus till slutrapport på tyska (Meinhold 1998) 
har varit Åke Blomsterberg. Reinhold Larsson (ÅF-RNK) har genomfört en stor del av 
arbetet med funktionskontrollerna av byggnad, installationer och mätsystem. Bertil 
Andreasson har ombesörjt införskaffandet av mätgivare och instruerat om hur installation 
av dessa bör ske. Leif Lundin har genomfört en stor del av energiberäkningarna och 
utvärderingen av den termiska komforten. 
 
Professor Jürgen Roloff (TU) har varit projektledare, men i praktiken har Uwe Meinhold 
(TU) fungerat som projektledare och ansvarat för genomförandet av de kontinuerliga 
mätningarna och ansvarar för slutrapporten på tyska, som alltjämt inte är färdigställd. 
 
Malmö i mars 1998 
 
 
 
Åke Blomsterberg 
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1 Bakgrund 
 
Två identiska flerbostadshus byggdes under 1986, ett i Ingolstadt (Tyskland) och ett i 
Halmstad. Syftet var att skapa ett resurs- och energisnålt flerbostadshus till en låg 
kostnad, med hjälp av svensk byggnadsteknik och tysk installationsteknik. Den svenska 
byggnormen, som är strängare än den tyska på energiområdet, skulle gälla i båda 
länderna. Erfarenheter från Tuggeliteområdet utanför Karlstad (byggår 1984, 
utvärderingsrapport Blomsterberg & Eek, 1989) användes i de två byggnaderna. 
Tuggelite, med 16 radhuslägenheter, ägs och bebos av människor, som är mycket energi- 
och miljömedvetna. De två hyreshusen i Ingolstadt och Halmstad ägs av allmännyttiga 
bostadsföretag. 
 
Efem Arkitektkontor i Göteborg projekterade byggnaderna, medan Sveriges Provnings- 
och Forskningsinstitut i Borås svarade för teknisk mätning och utvärdering. Mätningar 
genomfördes kontinuerligt i de två byggnaderna under 1987 till 1989 (Blomsterberg 
1991). Korta perioder under vilka byggnaderna var obebodda användes för 
specialmätningar och funktionskontroller av byggnads- och installationsteknik. 
Kontinuerligt mättes temperaturer, energianvändning och uteklimat.  
 
Efter projekt Ingolstadt-Halmstad har nu en överenskommelse gjorts mellan Sveriges 
Byggforskningsråd och BMFT (Bundesministerium für Forschung und Technologie) om 
fortsatt FoU-samarbete mellan länderna.  
 
I det nya forskningssamarbetet ingår bl a tre energisnåla svenska demonstrationshus med 
tillsammans 12 radhuslägenheter i Dresden. Demonstrationshusen har projekterats 
gemensamt av Sverige och Tyskland. Entreprenör är Skanska.  
 
Erfarenheterna från Halmstad-Ingolstadt har nu tillämpats i de tolv radhuslägenheterna, 
som byggdes under 1994 i Dresden. I Halmstad-Ingolstadthusen erhölls en 50-procentig 
reduktion i energianvändningen jämfört med traditionell nybyggnation i Tyskland. 
Energianvändningen för rumsuppvärmning blev 50 kWh/m². Målsättningen för 
Dresdenhusen är en halvering till 25 kWh/m². Detta är tänkt att uppnås dels genom god 
värmeisolering vilket bl a innebär fönster med U-värde < 1 W/m²K, dels genom 
värmeåtervinning. 
 
Energianvändningen och inneklimatet har följts upp och utvärderats under tiden 1995 - 
1997.  
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2 Beskrivning av radhusen 
 
Tre olika byggnader har byggts med totalt 12 radhuslägenheter med en bostadsyta på 114 
m² (se figur 1.1 – 1.4). Alla lägenheter har ett glasrum på södersidan. Alla byggnadstyper 
har ytterväggar med 0.14 W/m²,K, vindsbjälklag med 0.07 W/m²,K, platta på mark med 
0.12 W/m²,K och fönster med 1.0 W/m²,K. 
 
Figur 1.1  Planer över lågenergihusen i Pappritz/Dresden. 
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Figur 1.2  Vy över lågenergihusen i Pappritz/Dresden. 
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Figur 1.3  Sektion genom yttervägg i lågenergihusen i Pappritz/Dresden. 
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Figur 1.4 Foto av lågenergihusen i Pappritz/Dresden. 
 

 
 
Lågenergiradhustyp E-RH 1: 
Byggnaden har 5 lägenheter. Byggnadstekniken är betongstomme med lätta 
utfackningsväggar. Ventilationen sker med frånluftsventilation utan värmeåtervinning. 
Fönster i vardagsrum och sovrum är försedda med en uteluftsventil. För 
rumsuppvärmning finns väggmonterade radiatorer. I byggnadens värmecentral finns en 
gaspanna. Varmvatten produceras av en takmonterad solfångare. 
 
Lågenergiradhustyp E-RH 2: 
Byggnaden har 5 lägenheter. Byggnadstekniken är träregelstomme. Ventilationen sker 
med central från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. För rumsuppvärmning 
finns väggmonterade radiatorer. I byggnadens värmecentral finns en gaspanna. 
 
Lågenergiradhustyp E-DH: 
Byggnaden har 2 lägenheter. Byggnadstekniken är träregelstomme. Ventilationen sker 
med decentraliserad från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. För 
rumsuppvärmning finns väggmonterade radiatorer. I varje lägenhet finns en gaspanna. 
Varmvatten värms av fasadmonterade solfångare. 
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3 Mät- och utvärderingsprogram 
 
Syftet med projektet har varit att mäta och utvärdera energianvändningen och 
inneklimatet. En jämförelse med Halmstad-Ingolstadt har gjorts. Framförallt har följande 
undersökts: 
 
• Byggfasen (ingår i slutrapporten från det Tekniska Universitetet, som ännu inte är 

färdig) 
• Energibalansen för varje månad (tillskott: sol, personer, rumsuppvärmning och 

hushållsel. Förluster: ventilation och transmission) 
• De boendes beteende och tillfredställelse (ingår i slutrapporten från det Tekniska 

Universitetet, som ännu inte är färdig) 
• Inneklimatet 
• Solvärmeanläggningen 
• Ventilationen. 
• Kostnaden för de enskilda energisparande komponenterna (rapport från det Tekniska 

Universitet, som ännu inte är färdig) 
 
Projektet har inletts med en funktionskontroll och besiktning, därefter vidtog 
kontinuerliga mätningar av lufttemperaturen i lägenheterna och glasrummen, 
energianvändningen för rums- och tappvarmvattenuppvärmning, elanvändningen för 
hushåll och ventilation, samt uteklimatet under 1,5 år. Under en vintermånad mättes den 
totala ventilationen (fläktventilation och naturlig ventilation). Ett medelvärde för alla 
lägenheterna bestämdes med passiv spårgasteknik. Även en fönstervädringsenkät 
genomfördes. 
 
Inom ramen för projektet har mätvärdesinsamlingen skett med ett ännu inte 
färdigutvecklat mätsystem (en prototyp), som överför mätdata inom byggnaderna över det 
vanliga 220V-elnätet. Mätsystemet har medfört många problem och förseningar. BMFT 
föreskrev val av mätsystem. Dessutom har det Tekniska Universitetet haft otillräcklig 
erfarenhet av denna typ av projekt och av att leda projekt. 
 
Utvärderingsperioden började och slutade med en funktionskontroll av 
radhuslägenheterna. Mätningarna påbörjades innan inflyttning. 
 
Följande kontroller genomfördes av SP: 
 
• Termografering av alla radhuslägenheter, för att bestämma kvalitén på 

värmeisoleringen och för att finna luftläckagevägarna. 
• Täthetsmätning av alla radhuslägenheter och ventilationskanaler. 
• Mätning av luftflöden i alla radhuslägenheter. 
• Funktionskontroll av värmesystemet genom intensivmätning. 
• Inneklimatmätning i två lägenheter (Lufttemperatur, operativ temperatur, 

lufthastighet, strålningstemperaturasymmetri) för att bestämma lågenergifönsternas 
inverkan. 

 
Husen var delvis bebodda under långtidsmätningarna. Hälften av lägenheterna var tomma 
större delen av mätperioden. 
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4 Mätresultat 
 
4.1 Funktionsprovningar 
 
SP genomförde funktionprovningar av värmesystemen i oktober 1995. Dessa visade på 
brister, som inte bör finnas i lågenergihus: rör saknar delvis värmeisolering i 
värmecentralerna. 
 
Värmeväxlaren i E-RH1 har inget nämnvärt luftläckage och uppvisar en godtagbar 
verkningsgrad. 
 
SP genomförde även funktionsprovningar av solvärmeanläggningarna i oktober 1995. 
Dessa visade på några brister, som inte bör finnas i lågenergihus: felmonterade 
temperaturgivare, luft i solvärmekretsen, många rördelar saknar värmeisolering m m. 
 
Ovannämnda brister har medfört att solvärmeanläggningarna hittills i stort sett inte har 
producerat någon värme. 
 
SP genomförde även täthetsprovningar av lägenheterna under mars 1995. Dessa visade på 
en bra täthetsnivå (se tabell 4.1). För att bestämma delläckage vid täthetsprovningarna, så 
tejpades först  rörschakt, sen vindslucka o s v. 
 
Tabell 4.1  Uppmätt lufttäthet Pappritz /Dresden, mars 1995. Luftomsättningar per timme 
vid 50 Pa (svensk standard = medelvärde under- och övertryck med förtejpade 
ventilationsdon. I övrigt undertryck) 
Lägenhet 
nummer 

Enligt 
svensk 
standard 

Väggar 
och tak 

Uteluftsdon Rör-
schakt 

Vinds-
lucka 

Inspektions-
lucka 

Grann-
lägenhet 

Radhus 1        
1 0.74 0.77 0.82 Ej mätt - - 0 
2 1.08 1.16 - -0.13 -0.11 - - 
3 0.95 0.96 - -0.15 - - - 
4 1.14 1.16 0.76 -0.3 - - - 
5 1.17 1.21 0.73 -0.06 -0.25 - - 
Medelvärde 
tung byggnad 

1.02 1.05      

Parhus        
DH-L 2.19 2.12 - -0.25 - - - 
DH-R 2.15 2.25 - -0.27 - - -0.09 
Radhus 2        
10 1.68 1.73 - -0.09 -0.15 - 0.05-0.16 
9 1.95 2.01 - -0.23 - - - 
8 2.37 2.66 - -0.26 -0.32 - - 
7 1.77 1.74 - -0.05 -0.06 -0.04 - 
6 1.41 1.49 - -0.06 - - - 
Medelvärde lätt 
stomme 

1.93 2.00      
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Tabell 4.1  forts 
Lägenhet 
nummer 

Enligt 
svensk 
standard 

Väggar 
och tak 

Uteluftsdon Rör-
schakt 

Vinds-
lucka 

Inspektions-
lucka 

Grann-
lägenhet 

Medelvärde 
för alla 

1.55 1.61 0.77 -0.17 -0.18   

Mät-        
onoggrannhet ±10 % ±10 % ±0.28 ±0.24 ±0.24   
 
För att få en uppfattning om storleksordningen på otätheterna, så har mätresultaten 
räknats om till läckageyta (se tabell 4.2). De största otätheterna är rörschakt och 
vindsluckor. Uteluftsventilerna i radhus 1 är av samma storleksordning som otätheterna i 
väggar och tak. 
 
Tabell 4.2 Uppmätt lufttäthet Pappritz /Dresden, mars 1995. Läckagearea cm² vid 4 Pa 
(svensk standard = medelvärde under- och övertryck med förtejpade ventilationsdon. I 
övrigt undertryck) 
Lägenhet 
nummer 

Enligt 
svensk 
standard 

Väggar 
och tak 

Uteluftsdon Rör-
schakt 

Vinds-
lucka 

Inspektions-
lucka 

Grann-
lägenhet 

Radhus 1        
1 33 49 100 - - - 0 
2 98 115 - -38 -3 - - 
3 45 46 - -3 - - - 
4 58 61 48 -28 - - - 
5 80 79 53 3 -11 - - 
Medelvärde 
tung byggnad 

63 70      

Parhus        
DH-L 112 71 - -40 - - - 
DH-R 165 156 - -86 - - 16 
Radhus 2        
10 75 78 - -10 -17 - 3-12 
9 124 146 - 0 - - - 
8 110 136 - -28 - - - 
7 80 80 - -3 0 -6 - 
6 59 59 - -4 - - v 
Medelvärde lätt 
stomme 

104 104      

Medelvärde 87 90 67 -22 -8   
Mät-        
onoggrannhet ±10 % ±10 % ±18 ±14 ±13   
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Följande brister i klimatskärmens lufttäthet kunde konstateras med hjälp av 
termografering: 
 
Fönsterdrevning 
Dörrtrösklar 
Vägguttag 
Vindsluckor 
Genomföringar 
Inspektionsluckor 
 
De största otätheterna är enligt ovan presenterade mätningar rörschakt och vindsluckor. 
 
För ventilationskanaler finns i Sverige två täthetsklasser: gränsvärden Klass A - 
1.32 l/sm², Klass B - 0.44 l/sm². Normalt för svenska småhus är klass B. I Pappritz är 
uppenbarligen kanalerna av klass A (se tabell 4.3). Ofta är det otätt mellan tilluftsdon 
eller frånluftsdon och ventilationskanal. 
 
Tabell 4.3 Uppmätt täthet hos ventilationskanaler, Pappritz/Dresden, mars 1995. Vid en 
provning skall kanalytan vara minst 10 m². 
 Lägenhet 
nummer 

Ventilations-
kanal 

Lufttäthet, l/sm² vid 
400 Pa 

Kanalyta, m² 

5 Frånluft 1.0 1.9 
DH-L Tilluft 0.63 7.5 
DH-L Frånluft 0.92 4.9 
6 – 10 Tilluft 0.93 46 
6 - 10 Frånluft 0.78 37 
 
SP genomförde luftflödesmätningar i oktober 1995. I radhus 1 hade luftflödena i 
lägenheterna justerats in på 0,25 luftomsättningar/h jämfört med projekterat 0,33. I radhus 
2 var luftflödena i lägenheterna 0,4 oms/h dagtid och 0,3 nattid. Parhuset var injusterat på 
ca 0,3 oms/h. Injusterade luftflöden är alltså lägre än vad som krävs i Sverige, 0,35 
l/(sm²) vilket motsvarar 0,5 oms/h. 
 
4.2 Ventilationsmätningar 
 
Den totala ventilationen (fläktventilation + in/exfiltration + vädring) bestämdes med 
passiv spårgasteknik under en månad (från 97-01-28 till 97-02-25 (Boman 1997). Två 
olika spårgaser användes, spårgas B på bottenvåningen och spårgas A på ovanvåningen. 
Därmed kan även luftväxlingen mellan botten- och ovanvåningen bestämmas. Den totala 
luftväxlingen för de bebodda lägenheterna varierar mycket, från 0.19 h-1 till 0.55 h-1. 
Några luftväxlingar är för låga i jämfört med normkraven t ex i Sverige, där 0.5 h-1 krävs 
för bostäder. Den totala luftväxlingen är också mycket högre än luftflödena från 
fläktsystemen d v s det fönstervädras mycket speciellt i radhus 2 (se tabell 4.4). Med 
tanke på att spara energi vore det bättre med mindre fönstervädring och högre 
fläktventilation dvs. en ökad värmeåtervinning från luften vore möjlig i radhus 2. 
Fläktventilationen i radhus 1 är större än i radhus 2, men den totala luftväxlingen är 
mycket större i radhus 2 än i radhus 1. Den genomsnittliga totala ventilationen för de 
bebodda lägenheterna är 0,35 oms/h. 
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Tabell 4.4  Uppmätt luftväxling i lägenheterna, 97-01-28 - 97-02-25. I lägenhet 1 var 
fläkten ur funktion och uppmätt ventilation är alltså självdrag. 
  Total ventilation Fläktventilation Fönstervädring 
Lägenhet  h-1  m³/h m³/h m³/h  
RH1 1 0.19 39 0 39 Obebodd 
 2 0.47 55 75 0  
 3 0.13 104 71 33  
 4 0.19 74 74 0 Obebodd 
 5 0.35 64 64 0  
Medelvärde  0.27 67 57 14  
DH 1 0.25 56 41 15 Obebodd 
 2 0.22 137 40 97  
Medelvärde  0.24 97 41 56  
RH2 1 0.34 101 101 0 Obebodd 
 2 0.5 146 100 46  
 3 0.24 70 40 30  
 4 0.55 163 116 47  
 5 0.38 113 117 -4  
Medelvärde  0.40 119 95 24  
Total- 
medelvärde 

 0.32 94 70 25  

 
Ovan- och bottenvåning ventileras i genomsnitt ungefär lika mycket (se tabell 4.5 och 
4.6). Den enskilda rummen ventileras ungefär lika mycket, frånsett rum på ovanvåningen. 
 
Tabell 4.5  Uppmätt luftväxling (h-1 ) i de enskilda rummen på bottenvåningen, 
97-01-28 - 97-02-25. 
Lägenhet  Vardags-

rum 
Hall Kök Medel-

värde 
Andel av den totala 
ventilationen, % 

RH1 1 0.15 0.17 0.14 0.15 57 
 2 0.21 0.23 0.18 0.20 55 
 3 0.41 0.36 0.36 0.38 54 
 4 0.26 0.22 0.22 0.23 47 
 5 0.24 0.22 0.21 0.22 52 
DH 1 0.66 0.62 0.74 0.67 46 
 2 1.56 1.27 1.3 1.37 49 
RH2 1 1 0.98 0.95 0.98 52 
 2 1.61 1.5 1.5 1.53 56 
 3 0.73 0.65 0.58 0.65 45 
 4 1.77 1.4 1.61 1.58 55 
 5 1.32 1.14 1.37 1.27 61 
Medel- 
värde 

 0.83 0.73 0.76 0.77 53 
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Tabell 4.6 Uppmätt luftväxling (h-1 ) i de enskilda rummen på ovanvåningen, 97-01-28 - 
97-02-25. 
Lägenhet  Sovrum Rum Hall Sovrum Medelvärde 
RH1 1 0.12 0.11  0.12 0.12 
 2 0.22 0.23  0.11 0.17 
 3 0.29 0.39  0.29 0.32 
 4 0.25 0.29  0.25 0.26 
 5 0.21 0.23  0.19 0.21 
DH 1 0.77 0.73 0.89 0.83 0.80 
 2 1.32 1.54 1.61 1.25 1.41 
RH2 1 1.05 0.66 1.06 1.02 0.91 
 2 1.52 0.66 1.63 1.86 1.20 
 3 0.81  0.76 0.84 0.80 
 4 2.15 0.66 1.53 2.09 1.29 
 5 1.29 0.38 1.37 1.39 0.82 
Medel-
värde 

 0.83 0.53 1.26 0.85 0.69 

  
4.3 Innetemperaturen i lägenheterna 
 
Förhoppningsvis har det Tekniska Universitet i Dresden utvärderat  timvärdena i varje 
lägenhet för mätåret, innan årets slut (1998). 
 
4.4 Termisk komfort i lägenheterna 
 
Mätning av termisk komfort genomfördes under oktober 11,1995 (se tabell 4.7 och 4.8) 
och januari 29-30,1996 (se tabell 4.9). 
 
Nedan följer en sammanställning av mätresultaten: 
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Tabell 4.7 
 
Datum    Oktober 11, 1995 
Hus    Radhus 1 ( E RH1 ), 
Lägenhet   1 
Inställning av ventilation Max  
Uteluftsspalter   Alla var fullt öppna 
Innerdörrar   Alla öppna 
Radiatorer, bottenplan  Position 3 av 5 
Radiatorer, ovanplan  Alla avstängda 
Mätpunkter 
avstånd från fönster  0.5 m 
Alla fönster vetter mot ute 
 
Rum Mäthöjd 

över golv, 
m 

Tid-
punkt 

Lufttemp
ute, oC 

Lufttemp 
inne, oC 

Strålnings-
temperatur-
asymmetri, oC 

Lufthastig-
het, m/s 

Relativ 
fuktighet 
inne, % 

Ovanplan        
Sovrum, sydväst 1.1 09.00 15.2 21.4 0.7 0.04 58 
Sovrum, sydväst 1.7 09.10 15.3 21.5 1.1 0.04 - 
Sovrum, 
nordväst 

0.1 08.55 15.1 21.0 0.4 0.04 63 

Sovrum, 
nordväst 

1.1 08.40 14.8 21.0 0 0.05 62 

Sovrum, 
nordväst 

1.1 19.15-
07.10 

-1.2 –  
+3.2 

20.7 0.5 0.06 27 

Sovrum, 
nordväst 

1.7 08.50 14.9 21.5 0.6 0.05 62 

Bottenplan        
Vardagsrum, 
mot söder. 
Radiator av 

0.1 09.30 15.3 19.2 1.0 0.06 - 

Vardagsrum, 
mot söder. 
Radiator av 

1.7 09.20 15.3 20.1 1.2 0.04 56 

Vardagsrum, 
mot söder. 
Radiator av 

1.7 12.00 17.9 22.5 8.5  
(Solbelyst) 

0.05 53 
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Tabell 4.8 
 
Datum    Oktober 11, 1995 
Hus    Radhus 2 ( E RH2 ), 
Lägenhet   9 
Inställning av ventilation Normal 
Innerdörrar   Halvöppna 
Radiatorer, bottenplan  -- 
Radiatorer, ovanplan  Alla avstängda 
Mätpunkt 
avstånd från fönster  0.5 m 
Alla fönster vetter mot ute. 
 
Rum Mäthöjd 

över golv, 
m 

Tid-
punkt 

Lufttemp
ute, oC 

Lufttemp 
inne, oC 

Strålnings-
temperatur-
asymmetri, oC 

Lufthastig-
het, m/s 

Relativ 
fuktighet 
inne, % 

Ovanplan        
Sovrum, norr 1.1 10.30 16.4 23.0 1.0 0.03 53 
Sovrum, norr 1.7 10.40 16.6 23.3 1.9 0.03 52 
Sovrum, sydväst 1.7 10.50 16.8 23.8 5.3 

(Solbelyst) 
0.03 50 

 
Tabell 4.9 
 
Datum    Januari 29-30, 1996 
Hus    Radhus 1 ( E RH1 ), 
Lägenhet   1 
Inställning av ventilation Max  
Uteluftsspalter   Alla fullt öppna 
Innerdörrar   Alla öppna 
Radiatorers, bottenplan  Position 3 av 5 
Radiatorer, ovanplan  Alla avstängda 
Mätpunkter 
Avstånd från fönster  0.5 m 
Alla fönster vetter mot ute 
 
Rum Mäthöjd 

över golv, 
m 

Tid-
punkt 

Lufttemp
ute, oC 

Lufttemp 
inne, oC 

Strålnings-
temperatur-
asymmetri, oC 

Lufthastig-
het, m/s 

Relativ 
fuktighet 
inne, % 

Ovanplan        
Sovrum, sydväst 0.1 18.40 -5.7 21.2 0.5 0.04 29 
Sovrum, sydväst 1.1 18.25 -5.6 21.4 2.8 0.03 29 
Sovrum, sydväst 1.7 18.30 -5.5 21.5 2.7 0.01 30 
Sovrum, 
nordväst 

0.1 18.55 -5.8 20.5 1.0 0.15±0.04 30 

Sovrum, 
nordväst 

1.1 19.30 -5.6 21.3 3.1 0.04±0.05 29 

Sovrum, 
nordväst 

1.7 20.00-
21.40 

-5.9 21.0 3.0 0.01 -- 
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Husen i Pappritz/Dresden är mycket välisolerade och klimatskärmen har få otätheter. Den 
väl tilltagna värmeisoleringen resulterar i en mycket liten skillnad mellan 
lufttemperaturen inne och yttemperaturen på insidan av klimatskärmen. Fönstren har ett 
mycket lågt U-värde vilket resulterar i en förhållandevis hög yttemperatur på insidan av 
fönsterglaset. Dessa två faktorer gör det möjligt att uppnå ovan uppmätta temperaturer, 
trots att radiatorerna är installerade vid innervägg i mitten av huset. Vanligen är 
radiatorerna installerade under fönster för att förhindra kallras från den kalla glasytan. 
 
Med hjälp av ovan redovisade mätresultat har Predicted Mean Vote (PMV)  och Predicted 
Percentage Dissatisfied (PPD) beräknats med dataprogrammet ” KLIMAX ” (Nilsson 
1989). För beräkningarna, valdes clo=1.0, vilket motsvarar normal inneklädsel t ex: korta 
underkläder, T-shirt, skjorta, sommarbyxor, lätt tröja, korta strumpor och skor. 
Aktiviteten valdes till met=1.2, vilket motsvarar en sittande person. Resultatet av 
beräkningarna är att byggnaden uppfyller kraven enligt SS-EN 7730 under förutsättning 
att lufttemperaturen inne är över 20.5 o C, dvs PPD < 10 % och –0.5 < PMV < + 0.5. (+ 3 
mycket varmt, + 2 varmt, + 1 något varmt, 0 neutralt, - 1 något kallt, -2 kallt, - 3 mycket 
kallt). 
 
4.5            Energianvändning 
 
Förhoppningsvis har det Tekniska Universitet i Dresden utvärderat  timvärdena i varje 
lägenhet för mätåret, innan årets slut (1998). Nedan följer en sammanställning 
hushållselanvändningen. 
 
Tabell 4.10  Uppmätt hushållselanvändning under mätåret. 
Hus Radhus 1 Radhus 2 Parhus 
kWh/Jahr 10150 12700 6250* 
kWh/(m² Jahr) 17 21 26 
* inkl. ventilations- och värmesystem 
 
4.6            Inneklimat – enkätundersökning 
 
SABO-enkäten har använts, översatt av SP till tyska. TU Dresden ansvarar för detta 
avsnitt.  
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5 Energianvändning – analys 
 
För analysen av energianvändningen i experimenthusen i Experimenthaus i Pappritz 
användes energiberäkningsprogrammet STAWAD (Ståhl 1982, bilaga 1). Som första steg 
bestämdes hur noggrannt STAWAD förmår beräkna uppvärmningsbehovet för mätåret 
1996-7. För detta ändamål användes som indata till STAWAD följande mätdata: 
 
• Luftflöden i ventilationskanalerna 
• Den totala ventilationen (fläktventilation + in/exfiltration + vädring) i lägenheterna 
• Luftflöden genom glasrum. Bestämda m h a de noggranna täthetsmätningarna. 
• Rumstemperaturer, varvid månadsmedelvärdena för lägenheterna under 

vinterhalvåret användes. 
• Lufttemperatur i glasrum, timmedelvärden 
• Utetemperatur, timmedelvärde 
• Global solinstrålning på horisontalplanet, timmedelvärden 
• De boendes närvaro multiplicerad med 80 W per person 
• Hushållselanvändning, avläsningar. 
 
Vid beräkningarna studerades energibalansen för radhus 1 och radhus 2. En driftsprofil 
utarbetades för varje månad, där dygnet delades in 12 perioder med konstant gratisvärme, 
termostatinställning och ventilation. Personvärmen under mätåret är inte stor, eftersom 
några lägenheter var obebodda (se tabell 5.1). 
 
Tabell 5.1  Uppmätt användning av hushållsel under mätåret och från enkät beräknad 
personvärme. 
Hus Radhus 1 Radhus 2 Parhus 
Hushållsel kWh/år 10150 12700 6250* 
Hushållsel kWh/(m² år) 18 23 26 
Personvärme kWh/år 3650 5850 - 
Personvärme kWh/(m² år) 7 10 - 
Total internvärme kWh/år 13800 18550  
Total internvärme kWh/(m² år) 25 33  
* inkl. värme- och ventilationssystem 
 
En jämförelse mellan beräkningar och mätning för radhus 2 visar att uppmätt 
årsenergianvändning för rumsuppvärmning, 16.1 ± 0,5 MWh (se fig. 5.1) stämmer ganska 
väl överens med den beräknade på 17,4 MWh. Samma jämförelse för radhus 1  18.4 ± 0,5 
(uppmätt) MWh resp. 15,9 (beräknad) MWh. Dessa värden stämmer också ganska väl 
överens.  
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Figur 5.1  Uppmätt och beräknad energianvändning för rumsuppvärmning för radhus 1 
och 2 för mätåret  1996-7.  
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Beräkningarna av månadsenergianvändningen för rumsuppvärmning visar en godtagbar 
överensstämmelse med mätningarna för radhus 1 och radhus 2 (se figur 5.2 och 5.3). 
 
Figur 5.2  Uppmätt och beräknad energianvändning för rumsuppvärmning för radhus 2 
för mätåret  1996-7.  
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Figur 5.3  Uppmätt och beräknad energianvändning för rumsuppvärmning för radhus 1 
för mätåret  1996-7.  
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I det beräknade uppvärmningsbehovet ingår fel p g a osäkerheter i de boendes 
närvaroanteckningar, storleken på fönstervädring, fördelningen av hushållselen under året 
och valet av rumstermostatinställning osv..  Den beräknade innetemperaturen stämmer väl 
överens med den uppmätta under vinterhalvåret, medan STAWAD under sommarhalvåret 
överskattar innetemperaturen. Detta torde bero på det sätt på vilket solvärmetillskottet 
beräknas, vilket nämligen överskattar solbidraget. Slutsatsen är dock att STAWAD kan 
användas för att uppskatta årsvärmebehovet för Pappritzhusen även under andra 
driftsförhållanden. 
 
De enskilda bidragen till rumsuppvärmning under mätåret beräknades med antagandet att 
den internvärmen (från hushållsel och personer) utnyttjas före solvärmen (se figur 5.4 och 
5.5). Detta är ett rimligt antagande då man betänker att tillförseln av solvärme men inte 
den internvärmen kan begränsas med t ex avskärmning. Av den tillförda internvärmen i 
radhus 1 resp. radhus 2 på 13.7 MWh (24,5 kWh/m²) resp. 18.4 MWh (32,2 kWh/m²) är 
12.9 MWh (23 kWh/m²) resp. 16,9 MWh (29,5 kWh/m²) nyttig för uppvärmnig av huset. 
 
Skillnaden mellan tillförd och nyttig gratisvärme höjer rumstemperaturen över önskad 
rumstemperatur (termostatinställningen) eller vädras bort. Under ett år (mätåret) kommer 
12.4 MWh (22 kWh/m²) (radhus 1) och 12.4 MWh (21,5 kWh/m²) (radhus 2) solvärme 
genom fönstren in i husen, därav utnyttjas 8.2 MWh (14,5 kWh/m²) resp. 8.5 MWh (15 
kWh/m²). Bidraget från glasrummen är litet. Det största bidraget erhålls i radhus 1, 
eftersom ca 1/5 av uteluften förvärms i glasrummet, när alla fönster är stängda och alla 
uteluftsventiler är öppna. De resterande 16.7 MWh (30 kWh/m²) resp. 17.3 MWh (30,5 
kWh/m²) tillförs av värmesystemet. 
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Figur 5.4  Beräknad fördelning av nyttig rumsvärme för mätåret 1996-97. 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

Uppvärmning Internvärme Sol Glasrum

RH1
RH2

kWh/m²

 
 
Figur 5.5  Beräknad fördelning av tillförd och nyttig rumsvärme för mätåret 1996-97. 
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Om radhus 1 hade haft konventionella tvåglas fönster istället för de installerade 
superfönstren (U = 1.0 W/(m²K)) hade årsvärmebehovet under mätåret ökat med 45 % (se 
figur 5.6). Motsvarande värde för radhus 2 är 70 %. För konventionella treglas fönster är 
ökningen för radhus 1 15 % och för radhus 2 35 %. Dessa värden gäller då internvärmen 
är relativt låg. En fördel med superfönstren är dessutom den förbättrade termiska 
komforten (se kapitel 4.4). 
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Figur 5.6  Beräknat årsvärmebehov för olika typer av fönster. Uteklimat och 
driftsförhållande är enligt mätåret 1996-97. 
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För att kunna bättre generalisera energianvändningen, så har ett antal beräkningar 
genomförts. Det första steget var att flytta husen till München. Normalårsväder för 
München sänkte årsvärmebehovet med ca 7 % (se figur 5.7). Samma internvärme per m² 
och innetemperatur som i  föregångshusen i Ingolstadt (se tabell 5.2) (Blomsterberg 1991) 
sänkte årsvärmebehovet med ytterligare ca 35 % till ca 17 kWh/m². Detta tack vare högre 
internvärme. Treglasfönster istället för de installerade superfönstren ökar 
årsvärmebehovet med ca 40 %. Tvåglasfönster innebär en fördubbling av 
årsvärmebehovet jämfört med superfönster. 
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Figur 5.7  Beräknat årsvärmebehov för olika uteklimat, driftsförhållanden och 
fönstertyper. 
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Tabell 5.2  Internvärme och inställning av rumstemperatur i Dresden- och 
Ingolstadthusen. 
 Internvärme, kWh/m² Inställning rumstemperatur, °C 
 Dresden Ingolstadt Dresden Ingostadt 
RH1 24,5 47 19,5 20 
RH2 32,2 46 20,7 20 
 
Det lägsta årsvärmebehovet erhålls med uteklimat från Ingolstadt för mätåret 1988. 
 
En jämförelse mellan Dresdenhusen och Ingolstadthusen visar att målsättningen på en 
halvering av årsvärmebehovet har uppnåtts (se figur 5.8). 
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Figur 5.8  Beräknat årsvärmebehov för Dresden- och Ingolstadthusen med uteklimat från  
Ingolstadt för 1988 och med internvärme från Ingolstadthuset för 1988. 
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Skillnaden i årsvärmebehov mellan radhus 1 och radhus 2 tack vare tung/lätt 
byggnadsstomme har inte kunnat bestämmas med hjälp av mätningarna pga skillnader i 
internvärme, innetemperatur, ventilation. Beräkningsmässigt skulle årsvärmebehovet i 
radhus 1 vara 1 kWh/m² lägre. När uppvärmningsbehovet är som störst under året ger 
internvärmen inget överskott som kan lagras. Innetemperaturen är i det närmaste 
konstant. Under den del av året då solinstrålningen genom fönster ger nämnvärda 
överskott är uppvärmningsbehovet alltför litet för att värmelagring skall ge någon större 
besparing. Detta gäller för bostäder som är välisolerade och med måttlig internvärme. 
Den största fördelen med en tung byggnadsstomme i välisolerade bostäder torde vara en 
viss utjämning av svängningarna i inomhustemperaturen under sommarhalvåret. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
 
En viktig fråga i lågenergihus är: Hur är det termiska inneklimatet? Temperaturskillnaden 
mellan enskilda rum är måttlig, sällan högre än en grad. Temperaturen på botten- och 
ovanvåning är ofta densamma. Ovanvåningen är sällan en grad varmare än 
bottenvåningen. Den termiska komforten är bra, med ett PMV-värde mellan – 0.5 och + 
0.5. 
 
Enligt en preliminär utvärdering (TU Dresden slutför utredningen under 1998): På 
vinterhalvåret kan innetemperatur på minst 20 °C hållas i hela lägenheten. Under 
sommarhalvåret överskrider innetemperaturen sällan + 27 °C. Under sommarhalvåret 
vädras dagligen.  
 
De boende i radhus 1 kan kontrollera var ungefär 40 % av uteluften kommer in, när alla 
fönster och dörrar är stängda. Detta genom att öppna eller stänga spaltventilerna. Resten 
av uteluften kommer in genom otätheter. 
 
Kvalitetssäkring under byggfasen är mycket viktig. Med bättre kvalitetssäkring under 
byggfasen, vid idrifttagningen och vid driftövervakningen hade förmodligen 
solvärmeanläggningen fungerat och gett ett bidrag till uppvärmningen av tappvarmvatten. 
 
Idrifttagningen av värme- och ventilationssystemet måste också vara kvalitetssäkrad. 
Driftinställningen vara uppenbarligen inte optimal. 
 
Informativa bruksanvisningar för ventilations- och solvärmeanläggningen är viktiga, för 
att möjliggöra att anläggningen drivs optimalt. 
 
Brukarna måste informeras om hur en ventilationsanläggning fungerar. 
Energianvändningen ökar inte nämnvärt vid en måttlig ökning av luftflödet, när en 
välfungerande värmeåtervinning är installerad. De flesta boende i Pappritzhusen har ställt 
in ventilationsanläggningen på ett alltför lågt luftflöde dvs fläktventilationen är alltför låg. 
Med ett alltför lågt luftflöde finns det risk för fuktproblem i t ex badrum utan fönster. I de 
enskilda lägenheterna fönstervädras ganska mycket dvs ventilation utan 
värmeåtervinning. Den genomsnittliga totala ventilationen för de bebodda lägenheterna 
var 0,4 oms/h under en vintermånad. 
 
Energianvändningen för rumsuppvärmning uppfyller med marginal målsättningen på en 
halvering jämfört med Halmstad/Ingolstadthusen dvs från 50 kWh/(m² år) till 25 
kWh/(m² år). Detta tack vare framförallt en mycket välisolerad och tät klimatskärm. 
Fönsterna med ett U-värde på 1.0 W/(m²K) har inneburit en besparing på ca 30 % jämfört 
med konventionella treglas fönster och en halvering jämfört med konventionella tvåglas 
fönster. Lågenergifönsterna och en i övrigt bra klimatskärm har bidragit till ett gott 
termiskt inneklimat. Tack vare fönsterna har detta goda termiska inneklimat kunnat 
uppnås med radiatorer placerade vid innerväggar mitt i huset. I radhus 1 med mekanisk 
från luft kan det finnas en risk för drag från uteluftsventilerna i ovankant fönster. 
 
Detta projekt och andra liknande projekt visar att framtida energisnåla och sunda tyska 
bostäder bör ha följande kännetecken: 
 
• byggda för människor 
• anpassade till omgivningen 
• torrt byggda 
• byggda av sunda material (lågemitterande) 
• ett väl fungerande system dvs god samverkan mellan byggnads- och 

installationsteknik 
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• välsiolerade 
• ”lufttäta” 
• mekanisk ventilation 
• värmeåtervinning 
• enkelt värmesystem 
• energisnål hushållsutrustning 
• energisnål belysning 
• passiv solvärme 
• eventuellt glasrum 
• bra inneklimat (termiskt inneklimat och luftkvalitet) 
• skyddade mot övertemperaturer 
• bruksanvisning till brukarna 
• estetiska 
• kvalitetssäkrade med funktionskrav 
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Bilaga 1 
 
Energiberäkningsprogrammet STAWAD 
 
1.1      Inledning 
 
Programmet har utarbetats vid institutionen för Husbyggnadsteknik vid Lunds Tekniska 
Högskola. Programmet finns presenterat bl.a. i ett examensarbete av Bengt Ståhl och 
Kjell Wader. Kjell Wader var anställd vid Husbyggnadsteknik för att bland annat vida-
reutveckla STAWAD, t o m 1984. 
 
 
1.2      Kort beskrivning av programmet 
 
Programmet är ett datorprogram som kan köras på en minidator eller PC. Med hjälp av 
timvärden på klimatet beräknas en byggnads energiförbrukning för längre tidsperioder, 
exempelvis ett år. Programmet beräknar med hjälp av analytiska metoder värmetrögheten 
för en byggnad.  De analytiska resultaten kombineras till en resistans-kapacitans modell 
med ett fåtal noder.  I beräkningarna används ett tidssteg på en timme.  Med  
finitadifferensmetoden beräknas temperaturer. Datorprogrammet tar hänsyn till solens 
inverkan och byggnadens dynamik, dvs dess förmåga att kunna lagra värme i de olika 
byggnadsdelarna. I programmet ingår en solavskärmningsmodell. Hänsyn kan även tas 
till gratisvärme i form av t ex personvärme. En dygns-, vecko-, månads- och årsprofil för 
gratisvärmen kan specificeras. Byggnaden betraktas som en zon med sex stycken sidor. 
Uppvärmningsbehovet och kylningsbehovet för denna zon beräknas. Ventilationen kan 
varieras enligt en förutbestämd profil. Max- och min innetemperatur specificeras. 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


