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Sammanfattning 
Tekniken inom energihushållning har utvecklats mycket de senaste 50 åren. Idag har vi en helt annan 

syn på uppvärmning och hushållning av energi i byggnader än vi hade då. Denna rapport kommer att 

fokusera på ventilation- och värmesystem eftersom dessa, tillsammans med isolering, har visat sig 

vara de viktigaste ur energihushållningssynpunkt. 

Det var egentligen efter oljekrisen i mitten på 70-talet som energihushållningsfrågan drog igång på 

allvar. Eftersom oljan blev dyrare så var man tvungen att hitta andra lösningar för att värma upp 

byggnader. 

Inomhusklimatet i bostäder, kontor, skolor och andra lokaler har en avgörande betydelse för 

människors hälsa och välbefinnande. Ändå har hälso- och komfortproblem med anknytning till 

inomhusklimatet varit ett stort problem. Problemen är främst dålig luftkvalitet, felaktiga eller låga 

luftflöden, drag (komfortproblem) samt för höga CO2 halter. Detta har ofta kopplats samman med 

energihushållningen. Anledningen till att det varit dåligt inomhusklimat är framför allt på grund av 

dåliga eller felaktiga ventilationslösningar.  

Idag har vi en lite annorlunda syn på uppvärmning av byggnader jämfört med för 50 år sedan. Det är 

inte bara viktigt för människors hälsa att bygga bra hus utan också för miljön. Byggnader står för en 

stor del av alla växthusgaser som släpps ut i atmosfären. 

Idag tror man att utvecklingen är påväg mot så kallade lågenergihus. Det är alltså byggnader som 

kräver förhållandevis lite energi till uppvärmning. Ett exempel på ett lågenergihus är passivhuset som 

blir mer och mer populärt. Inom EU diskuterar man i dagsläget en ny byggnorm som man vill införa 

2016. Den innebär nybyggnation med passivhusstandard.  
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Abstract 
Technology in energy management has evolved significantly over the past 50 years. Today we have a 

completely different approach to heating and management of energy in buildings than we used back 

then. This report will focus on ventilation and heating systems as these, together with the insulation, 

has proved to be the most important from the energy point of view.  

It was after the oil crisis in the mid 70's that the energy issue first was viewed as a real problem. As 

oil became more expensive, we had to find new methods to heat buildings.  

The indoor air quality in homes, offices, schools and other facilities are crucial to human health and 

welfare. Yet the health and comfort problems associated with indoor climate have been a major 

problem. The problems are mainly poor air quality, inaccurate or low air flows, draught (comfort 

problems) and high CO2 levels. This is often linked with energy conservation. The reason for bad 

indoor climate was mainly because of poor or improper ventilation solutions. 

Today we have a slightly different view on the heating of buildings compared with 50 years ago. It is 

not only important for human health to build good houses, but also for the environment. Buildings 

account for a large proportion of all greenhouse gases emitted into the atmosphere.  

Today it is believed that the development is going towards the so-called low energy houses. It is 

buildings that require relatively little energy for heating. An example of a low energy house is the 

passive house that is becoming more and more popular. Within the EU, people are currently 

discussing a new construction standard that can be introduced in 2016. It involves all new buildings 

to be constructed with passive house standard.  
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Förord 
Detta är mitt examensarbete på min utbildning till högskoleingenjör inom byggnadsteknik. Det är 

inte gjort för något företag men det är gjort på NCC Construction i Norrköping som hjälpt mig med 

information. 

Jag vill tacka min handledare Mats Lundkvist på NCC som hjälpt mig hitta information och svarat på 

alla frågor jag haft. Jag vill också tacka min examinator Torgny Borg som hjälpt mig med upplägg och 

idéer i min rapport. 

Personalen på VVS Museet i Katrineholm var väldigt vänliga och lät mig leta information gratis. Tyvärr 

hittade jag ingen relevant information där men jag vill ändå tacka för hjälpen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Energihushållningen har blivit viktigare och viktigare genom åren. Kraven från både myndigheter och 

kunder höjs och idag har vi en helt annan standard på våra byggnader än för bara några år sedan. 

Inomhusklimatet i bostäder, kontor, skolor och andra lokaler har en avgörande betydelse för 

människors hälsa och välbefinnande. Ett grundläggande krav är att luft, temperatur-, ljud- och 

ljusförhållanden är av sådan kvalitet att de som bor eller arbetar i husen mår bra. Ändå har hälso- 

och komfortproblem med anknytning till inomhusklimatet varit ett stort problem. Detta har ofta 

kopplats samman med energihushållningen. 

Energifrågorna har de senaste åren kommit allt mer i fokus. Den byggda miljön använder mycket 

energi och energianvändningen bidrar till den globala uppvärmningen. På senare år har det visat sig 

finnas goda möjligheter till att bygga väldigt energieffektiva hus. De nya husen behöver endast en 

mycket liten mängd energi för att värmas upp. Tekniken idag är därför väldigt komplex och för att få 

en god energiprestanda krävs stor kunskap om hur arkitektur, byggnadsteknik och installationsteknik 

samverkar till ett väl fungerande system. Idag undersöker man mer och mer vilken livslängd 

installationer har istället för att bara se en dyr inköpskostnad. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka den tekniska utvecklingen av energihushållning i 

byggnader. Hur installationssystemen för energihushållning har utvecklats i stora drag de senaste 50 

åren och varför det ser ut som det gör idag, samt vart man tror att utvecklingen är på väg inom den 

närmsta framtiden.  

1.3 Frågeställningar 

Hur har reglerna för energihushållning utvecklats i stora drag de senaste 50 åren? 

Hur har installationssystemen förändrats i stora drag de senaste 50 åren? 

Vilka sorters installationer har man idag? 

Hur har styr- och reglersystem utvecklats? 

Vilken livslängd har installationerna och hur bedömer man vilka som är mest lönsamma? 

Hur följer man upp energiförbrukningen i fastigheter? 

Vart tror man att utvecklingen är påväg den närmsta framtiden? 

1.4 Avgränsningar 

De byggnader jag kommer att behandla är främst bostadshus (enbostadshus, flerbostadshus) och till 

viss del kontorslokaler. Andra byggnader såsom sjukhus, köpcentrum, skolor etc. kommer jag inte att 

beröra då det är svårare att se någon generell skillnad på dessa byggnader. Detta eftersom de ofta 

har speciallösningar för att klara alla krav och önskemål från kunder. 

De installationer jag kommer titta på är installationer för värme, ventilation samt styr- och 

reglersystem då dessa har stor betydelse för energihushållning tillsammans med isolering. 
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1.5 Metod 

För att göra detta kommer jag börja med att läsa litteratur om energihushållning, dess historia samt 

titta på hur lagar och regler har förändrats. Litteraturen får jag tag på genom min handledare Mats 

Lundkvist på NCC. Ett studiebesök på VVS Museet i Katrineholm kommer att göras för att få tag i 

ytterligare litteratur om historia. Mats kommer också att hjälpa mig få en uppfattning om hur NCC 

räknar på installationers livslängd, hur stor del av produktionskostnaden som utgörs av installationer 

samt hur man följer upp energiförbrukningen i fastigheter. 

1.6 Disposition 

Rapporten inleds med lite allmän historia om hur reglerna och installationerna har förändrats under 

åren. Den går sedan in på hur dagens installationer för värme och ventilation ser ut, styr- och 

regleringsmetoder, installationernas livslängd och hur stor del av hela produktionskostnaden som 

utgörs av installationer. Mot slutet av rapporten redogörs hur man följer upp energiförbrukningen i 

fastigheter. Rapporten avslutas med lite tankar om hur den närmsta framtiden kan komma att se ut 

samt en diskussion. 
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2 Allmän historik 

2.1 Tidigare energihushållningsregler 

De tidigare byggreglerna som gällde innan oljekrisen på 70-talet, har i huvudsak endast innehållit 

krav på U-värden hos ingående byggkomponenter och krav på lufttäthet. Kontroll av att 

komponenter har rätt värmeisolering har varit förhållandevis enkelt, då det varit tillräckligt att med 

enkla beräkningar visa att komponenterna uppfyller dessa krav. Man har också saknat kopplingen 

mellan prestanda på enskilda komponenter och husets totala energiprestanda. Att husen uppfyller 

kraven på lufttäthet har inte kontrollerats annat än i undantagsfall, åtminstone inte i större hus, och 

det har inte funnits några tydliga krav på hur inverkan av så kallade köldbryggor i huset ska hanteras. 

Det krävs betydande kompetens och resurser för att bedöma om husen har rätt prestanda samtidigt 

som samhällets resurser och kompetens att bistå med kontroller och besiktningar kraftigt har 

minskat. Därmed har inte fastighetsägaren haft en reell möjlighet att bedöma om fastigheten klarar 

samhällets krav på energihushållning. För att kunna bygga billigare har det heller inte alltid varit i 

beställarens intresse att visa att husen faktiskt uppfyller de krav på energieffektivitet som ställs av 

byggreglerna, även om det enligt plan- och bygglagen framgår att beställaren har ansvaret för att den 

färdiga byggnaden uppfyller de bindande kraven i byggreglerna.1 

2.1.1 Värmeisolering 

I de byggregler som gällde fram till oljekrisen 1973/74 fanns endast krav på värmeisolering, närmare 

bestämt endast U-värden (tidigare benämnt k-värden), för olika komponenter såsom väggar, tak, 

golv, fönster och dörrar. I första hand sattes nivåerna på grund av hygieniska orsaker och i viss mån 

också av termisk komfort. På den vetenskapliga nivån diskuterade man kopplingen till 

miljökonsekvenser, men detta nådde aldrig något genomslag vid utformningen av byggreglerna. 

Istället var det de statliga lånereglerna som premierade bättre värmeisolering än vad som utgjorde 

minimikraven i byggreglerna. Lånereglerna hade på så sätt en större påverkan på 

konstruktionsutformningen av husen än vad de diskuterade miljökonsekvenserna hade. 

Efter oljekrisen 1973/74 utarbetades den första byggnorm som fick mycket stor betydelse för 

byggnadernas energihushållning. Denna började gälla från 1978 och sedan dess har 

energianvändningen, i huvudsak värmeanvändningen, i bostäder och lokaler i hög grad styrts av 

normerna. När normerna infördes 1978 fanns det krav på begränsning av byggnaders fönsterarea 

samt specifika krav på de olika byggnadsdelarnas värmeisolering. Reglerna tillät också så kallad 

omfördelningsberäkning, dvs. om en byggnadsdel isoleras bättre tillåts sämre isolering av en annan 

byggnadsdel så länge de totala transmissionsförlusterna uppfyllde kraven. Dessa regler förtydligades 

och förbättrades i SBN (Svensk Bygg Norm) 1980. Byggreglerna gav goda möjligheter till olika 

tekniska lösningar. För att få en referens vid nybyggnad byggdes en så kallad referensbyggnad. Denna 

byggnad var utförd så att den klarade minimikraven på de olika byggnadsdelarna med avseende på 

hur stort värmebehovet för byggnaden högst fick vara. Sedan kunde byggnaderna utformas 

annorlunda så länge uppvärmningsbehovet inte översteg det framräknade värdet för 

referensbyggnaden. 

                                                           
1 Energihushållning och Värmeisolering, Byggvägledning 8 - En handbok i anslutning till Boverkets byggregler 
(2007) 
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Ett annorlunda sätt att beräkna tillåtna värmeförluster infördes i NR (Nybyggnadsreglerna) 1988. 

Kraven på byggnadsdelarnas värmeisoleringsförmåga skärptes något och reglerna föreskrev en 

högsta tillåten genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för hela byggnaden istället för varje 

byggnadsdel. Detta gjorde att man nu kunde placera isoleringen i de byggnadsdelar där den gjorde 

mest nytta för pengarna, exempelvis isolera vindsbjälklag bättre än ytterväggar. För att underlätta 

för en friare konstruktionsteknisk och arkitektonisk utformning förändrades dessutom den 

begränsning av fönsterarean som gällt från 1978. 

Från 1988 till idag har kraven på värmeisoleringsnivån endast förändrats marginellt. Man har gjort 

justeringar på grund av att nyare beräkningsmetoder framkommit och införts i internationella 

standarder. 

I dagens byggregler ses det som en fördel att tillföra energi från förnybara energikällor, till exempel 

solfångare, som ett alternativ till lågt värmebehov. Dock har denna möjlighet endast utnyttjats i en 

liten utsträckning.2 

Dagens regler ställer fortfarande krav på byggnadens specifika energianvändning. Dvs. hur många 

kWh man förbrukar per kvadratmeter uppvärmd area och år. Reglerna ställer även krav på en 

genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för hela huset precis som de byggregler som infördes 

1988. Nedan följer tabeller med de senaste kraven från Boverkets Byggregler (BBR) och som man kan 

se är kraven för bostäder med elvärme betydligt strängare än de utan elvärme. För definitioner av 

Atemp och klimatzoner se bilaga 1. 

Tabell 1 Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme 

Klimatzon I II III 
Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh per m2 Atemp och år] 

150 130 110 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 

0,50 0,50 0,50 

(BFS 2008:20) 

Tabell 2 Bostäder med elvärme 

Klimatzon I II III 
Byggnadens specifika energianvändning 
[kWh per m2 Atemp och år] 

95 75 55 

Installerad eleffekt för uppvärmning [kW] 
 
+ tillägg då Atemp är större än 130 m2 

5,5 
 
 

0,035(Atemp - 130) 

5,0 
 
 

0,030(Atemp - 130) 

4,5 
 
 

0,025(Atemp - 130) 
Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K] 

0,40 0,40 0,40 

(BFS 2008:20) 

  

                                                           
2 Energihushållning och Värmeisolering, Byggvägledning 8 - En handbok i anslutning till Boverkets byggregler 
(2007) 
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2.1.2 Luftkvalitet och lufttäthet 

I huvudsak har kraven på luftkvalitet uttryckts som krav på minsta tilluftsflöden av uteluft. Högsta 

rekommenderade värden på koloxid och koldioxid samt krav på årsmedelvärden av radonhalt har 

också funnits. Kraven för bostäder formulerades 1978 så att minimiluftflödena med hänsyn till 

luftkvalitet var lika stora som tillåtna maximikraven för luftflöden ur energihushållningssynpunkt. 

Resultatet av detta har blivit att många hus inte har tillräcklig ventilation och brister i luftkvalitet 

eftersom man byggt med en större önskan att hushålla med värme. Dessa regler ändrades sedan 

1988 då man tillät större uteluftsflöden och för vissa tillämpningar även höjde minimikraven för 

ventilation för att få en bättre luftkvalitet. 

1978 infördes, förutom krav på värmeisolering, för första gången krav på lufttäthet, vilket medförde 

att husen blev bättre byggda än tidigare. Detta på grund av att det krävdes mycket noggrant utförda 

konstruktionsdetaljer samt ett noggrant arbetsutförande för att klara lufttäthetskraven. Kravnivån på 

lufttäthet har sedan varit i stort sett oförändrad fram till idag. Dock har formuleringen på kraven 

ändrats till att utryckas som luftläckning i l/s per m2 omslutningsarea (vägg, tak, etc.) vid 50 Pa 

tryckskillnad mellan ute- och inneluft, från att ha uttryckts i luftomsättning per timme för hela huset 

vid 50 Pa tryckskillnad mellan inne- och uteluft. Det betyder i stort att man gått från att ha utryckt 

reglerna i genomsnittlig luftläckning för hela byggnaden till att uttrycka det som luftläckning per m2 

omslutningsarea, vilket ger en jämnare täthet på byggnaderna. För att upprätthålla god luftkvalitet 

installerades i de flesta fall fläktstyrd ventilation i byggnaderna till en följd av kraven på lufttäthet. 

Tyvärr så förekommer ett relativt stort antal småhus som byggdes lufttäta utan fläktstyrd ventilation 

då kraven för detta i småhus inte var bindande. Ofta har detta resulterat i att rimliga krav på 

luftkvalitet inte uppfyllts eftersom man fått ett för litet flöde av uteluft. I lokaler såsom kontor, skolor 

etc. användes sedan tidigare fläktstyrd ventilation.3 

2.1.3 Värmeåtervinning 

För större flerbostadshus och lokaler infördes 1978 krav i byggreglerna på återvinning av värme ur 

frånluften. 1988 uppdaterades kraven och omfattade även småhus och krav på effektivitet. Dessa 

krav har uppfyllts genom att antingen använda frånluftsvärmepump eller värmeväxlare. Denna 

värmeåtervinning har medfört en väsentligt mindre värmeåtgång vid uppvärmning av hus men också 

en ökad elanvändning för att driva dessa installationer. 

Värmeåtervinning har tidigare (fram till slutet av 80-talet – början av 90-talet) använts främst i 

småhus och var inte särskilt vanligt i flerbostadshus eller lokaler. Detta på grund av att 

fjärrvärmenäten byggts ut i allt större utsträckning och att det alltmer produceras med ickefossila 

bränslen. I och med att värmeåtervinning innebar ökad elanvändning bedömdes det olämpligt med 

krav på värmeåtervinning om huset i fråga värms upp av fjärrvärme som i huvudsak är producerat 

med förnybara bränslen. I allt större omfattning beviljades dispenser från kravet om installationer för 

värmeåtervinning och i 1994 års byggregler (BBR) infördes ett generellt undantag från detta krav om 

det kunde visas att värmen inte var i huvudsak producerad av olja, kol, torv, gas eller helt eller delvis 

av el under uppvärmningsperioden. Detta undantag har tolkats som att om fjärrvärmen produceras 

med minst 51 % förnybara bränslen så behövs inte värmeåtervinning. Resultatet har blivit att 

fjärrvärmeanslutna flerbostadshus som är byggda runt 1990 i väldigt liten utsträckning har 

                                                           
3 Energihushållning och Värmeisolering, Byggvägledning 8 - En handbok i anslutning till Boverkets byggregler 
(2007) 



12 
 

värmeåtervinning. Från mitten på 90-talet fram till idag är det dock mycket vanligt att använda sig av 

värmeåtervinning i alla sorters byggnader. 

2.1.4 Direktelvärmda småhus 

Tidigare har det inte funnits några särskilda krav på direktelvärmda småhus. Istället har byggreglerna 

endast ställt specifika krav på byggnaders värmebehov. Egentligen har det inte ställts några 

ordentliga krav på varken hushållsel, verksamhetsel eller fastighetsel. Detta är inte heller så konstigt 

eftersom under det tidiga 1970-talet i första hand gällde att minska oljeförbrukningen då 

oljeberoendet var väldigt stort. Dessutom har Sverige ända fram till början av 2000-talet haft stor 

tillgång till billig el jämfört med resten av Europa, tack vare vår vatten- och kärnkraft. 

Tack vare oljekrisen 1973/74 påbörjades konvertering från olja ordentligt. Det var då främst 

direktvärmande el man konverterade till. Direktvärmande el fick ett mycket stort genomslag och 

nästan alla nya småhus som byggdes under fortsättningen av 1970-talet uppvärmdes med hjälp av 

detta. I stort sett kan man säga att svenska småhus i fråga om uppvärmning gick från att vara 

oljeberoende till att vara elberoende och denna utveckling välkomnades också av staten. 

Det dröjde ända till 1984 innan man ställde krav på att alla småhus som uppfördes skulle uppfylla 

betydligt strängare krav på värmehushållning vid användning av direktvärmande el. Detta efter att 

man inte längre accepterade en obegränsad ökad användning av el för uppvärmning av småhus efter 

folkomröstningen om kärnkraften 1980. Resultatet av dessa nya regler bedöms ha minskat 

elenergiåtgången med ungefär 40 % jämfört med hus som byggts under de tidigare gällande 

reglerna. Under framtagningen av dessa regler fanns tanken att direktelvärmda hus senare skulle 

uppfylla ännu strängare krav. Dessa krav realiserades dock aldrig. Dessutom har det då och då 

diskuterats att helt förbjuda direkteluppvärmning men detta har aldrig fått något genomslag. 

Under de senaste årtiondena har direktelvärmda hus byggts i väldigt liten omfattning. Dock så har 

majoriteten av de nyproducerade småhusen haft eluppvärmning som värmekälla, men med ett 

vattenburet distributionssystem. Så egentligen har elberoendet i småhus inte minskat utan snarare 

befästs ytterligare. I efterhand kan man därför tycka att man borde ha ställt krav på alla småhus som 

värms med hjälp av el oavsett distributionssystem.4 

Dagens energihushållningskrav för direktvärmande el är som redan tidigare nämnts mycket hårdare 

än kraven för bostäder utan elvärme, se tabell 2.  

                                                           
4 Energihushållning och Värmeisolering, Byggvägledning 8 - En handbok i anslutning till Boverkets byggregler 
(2007) 
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2.2 Installationer 

2.2.1 Ventilation 

En bra ventilation är viktig för både husets och människors hälsa och välbefinnande. Inomhusluften 

bör ersättas med ny uteluft minst en gång varannan timme för att man ska få en bra luftomsättning. 

Man kan också spara pengar på att ha en god ventilation, med värmeåtervinning, eftersom man då 

kan spara mycket energi och på så sätt sänka sina energikostnader. Detta görs genom att energin i 

den varma frånluften tas tillvara på i en värmeväxlare och sedan överförs till den inkommande kalla 

uteluften. Ventilationen har ändrats och utvecklats en del genom åren men i stort sett kan man dela 

in den i tre olika skeden, före 1970-talet, under 1970-talet och 

efter 1970-talet. 

Innan 1970-talet var husen som byggdes inte särskilt täta och 

ventilerades med självdragsventilation. Självdragsventilationen 

bygger på att luft tar sig in och ut genom de otätheter som finns i 

konstruktionen. Detta medför att luftomsättningen är relativt 

dålig, speciellt på sommaren då temperaturskillnaden inne och ute 

är väldigt liten. Dessutom är energiförlusterna stora. 

Under 1970-talet började man bygga tätare hus för att spara 

energi men i många fall gjorde man inget åt ventilationen. Detta 

medför att många hus byggda under 70-talet har väldigt dålig 

luftomsättning, ett dåligt inomhusklimat och ofta problem med 

fukt och mögel. 

Efter 1970-talet började ventilationsutvecklingen ta fart, se figur 1. 

De flesta hus byggda på 80-talet och framåt har ett mekaniskt 

frånluftsystem eller till- och frånluftsystem. Utvecklingen av 

värmeväxlare och datoriserade styr- och reglersystem gör att luften och inomhusklimatet idag är 

bra.5 Det finns också tydliga BBR (Boverkets byggregler) krav idag vad gäller inomhusklimat samt krav 

på uppmätning av luftflöden vid nybyggnation. 

2.2.2 Värme 

Till att börja med var ved och kol det enda man använda för uppvärmning av byggnader. Ved och kol 

var enkelt att få tag på och lätt att använda till värme.  

Under efterkrigstiden, 1950-, 60- och början av 70-talet, var olja mycket populärt. I de flesta fall 

använde man sig av olja för uppvärmning vid produktion av nya hus. Anledningen till detta var att 

oljan var billig och på så sätt det bästa sättet att värma hus med. Det var oljekrisen 73/74 som gjorde 

att oljeanvändningen minskade drastiskt, detta pågrund av höjda oljepriser. 

Eftersom oljan blev dyrare försökte man hitta nya sätt att värma hus på. Ett av dessa som blev 

mycket populära var den direktvärmande elen. El var helt enkelt den nya oljan och var både billigt 

och bekvämt. Under 70-talet började biobränslen också användas mer och mer till uppvärmning. 

Pelletspannor började synas på marknaden och fjärrvärmen fick sitt stora genombrott. 

                                                           
5 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/ 

Figur 1 Ventilation 
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Värmepumparna kom sedan på 80-talet. Värmepumparna var bekväma och lätta att använda men 

fick ändå inget riktigt genomslag. Det är först på senare år som värmepumpsanvändningen har tagit 

fart ordentligt. 

Idag finns, i mindre eller större utsträckning, alla dessa former av uppvärmning kvar i svenska hus. 

Olja och el är inte så vanligt eftersom det fortfarande är dyrt, veden är inte heller så vanlig eftersom 

den kräver mycket arbete och mycket tid för att den ska vara billig. Det vanligaste idag är egentligen 

värmepumpar av olika slag. Värmepumparna är effektiva och billiga i drift samtidigt som de är 

bekväma på så sätt att de inte kräver så mycket arbete. I städer är det väldigt vanligt att man har 

fjärrvärme.6 

3 Installationer 

3.1 Ventilation 

3.1.1 Självdrag 

Idag är inte självdragsventilation så vanligt men förekommer fortfarande framför allt i äldre småhus. 

I ett självdragssystem behövs inga fläktar. Systemet bygger istället på att frisk luft tar sig in genom 

ventiler och otätheter i konstruktionen och med hjälp av den termiska stigkraften, dvs. att varm luft 

är lättare än kall luft, leds den ut genom 

ventilationskanaler som ofta finns i 

murstocken. 

Det som gör att detta system fungerar är 

temperaturskillnaden mellan ute- och 

inneluft. Desto större 

temperaturskillnad, desto bättre 

fungerar självdragsventilation. Som man 

då förstår fungerar ventilationen inte lika 

bra sommartid som vintertid. Att 

ventilationen inte fungerar lika bra sommartid kan vara ganska jobbigt då ventilationsbehovet är som 

störst under sommaren. För att förbättra detta kan man installera en fläkt som är styrd av 

uteluftstemperaturen. Fläkten startar då uteluftstemperaturen når över en viss grad och hjälper på 

så vis ventilationen att fungera.  

Hur huset används har också stor betydelse för hur bra systemet fungerar. Håller man murstocken 

varm, genom till exempel eldning i panna, braskamin eller kakelugn, hjälper man ventilationen att 

fungera. Man kan därför få problem vid byte av värmesystem till exempelvis fjärrvärme eller 

värmepump och man bör då vara uppmärksam så att man inte får problem med fukt eller dåligt 

inneklimat. 

En stor fördel med självdragsventilation är att den är helt okänslig för elavbrott. Den fungerar oavsett 

om man har tillgång till el eller inte. En nackdel kan vara bakdrag och drag vid uteluftsventilerna. Det 

kan också vara svårt att få en självdragsventilation att fungera i en enplansvilla eftersom systemet 

                                                           
6 Mats Lundkvist, NCC 

Figur 2 Självdragsventilation 
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fungerar bättre desto större höjdskillnad man har mellan luftintag (kall luft) och luftutsläpp (varm 

luft).7 

3.1.2 F-system 

Frånluftsventilation bygger egentligen på samma princip som självdragsventilation. Man utnyttjar 

ventiler och otätheter i konstruktionen för att på så sätt få in frisk luft i huset. Skillnaden är att man 

genom en frånluftsfläkt skapar ett undertryck i huset vilket gör att den friska uteluften sugs in. 

Uteluftsintagen är oftast placerade i anslutning till radiatorer eller över fönster. På grund av 

bristande samordning eller utformning förorsakar ofta F-system dragproblem. Detta kan förbättras 

genom att man använder sig av ventiler 

som begränsar luftflödet när det är 

riktigt kallt ute. Systemet är också 

känsligt för vindpåverkan. För att 

systemet ska fungera över huvud taget 

krävs det att luften kan ta sig över eller 

under dörrar inne i huset för att få 

tillräcklig cirkulation. 

Frånluftsventilation är precis som 

självdragsventilation inte så vanligt idag. 

Det förekommer mest i äldre flerbostadshus, fabrikslokaler, förråd och lager. För att fläkten inte ska 

tappa i effektivitet och luftomsättningen blir otillräcklig krävs att man underhåller systemet med 

jämna mellanrum. Man kan också installera en värmepump till frånluftsfläkten för att återvinna 

värmen från den varma luften.8 

3.1.3 FT-system 

Ett vanligt förekommande ventilationssystem är den så kallade 

balanserade ventilationen eller FT-system. Fläktar styr både 

tillufts- och frånsluftsförsörjningen. Detta medför att man inte 

behöver ha stora höjdskillnader mellan till- och frånluftsventiler 

eftersom stigkraften i stort sett inte har någon betydelse.  

När man har ett ventilationssystem som är helt styrt av fläktar 

innebär det att man kan bygga tätare hus eftersom man inte har 

något behov av att luften tar sig in genom otätheterna. På så sätt 

har man också full kontroll över mängden frisk luft man tar in och 

man slipper risken för dragproblem vid tilluftsventiler. Man får 

också ett väldigt flexibelt system, dvs. att man kan styra hur 

mycket ventilation man behöver. Man kan alltså styra ventilationen beroende på hur många som 

befinner sig i huset och på så sätt också spara en del energi.9  

                                                           
7 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Ventilation/Sjalvdragsventilation/ 
8 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Ventilation/Franluftsventilation/ 
9 http://www.mittbygge.se/ide/ventilation/Pages/balanserat.aspx 

Figur 4 Balanserad ventilation 

Figur 3 Frånluftsventilation 
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3.1.4 FTX-system 

FTX-system står för balanserad ventilation med värmeväxlare och är idag det vanligaste systemet 

man använder sig av. Det är alltså en form av FT-system men man använder sig också av en 

värmeväxlare för att återvinna energi från frånluften för att exempelvis värma upp tilluften, vilket 

också är det vanligast förekommande nyttjandesättet. Annars fungerar det i princip på samma sätt 

som ett FT-system. Man kan på så sätt få en energibesparing på hela 50 – 80 % jämfört med om man 

inte använder sig av värmeväxlare. 

En fördel, förutom 

energiåtervinning, är att FTX-

systemet är oberoende av väderlek. 

Eftersom värmeväxlaren ser till att 

tilluften alltid håller i stort sett 

samma temperatur året om. En 

nackdel är att det är väldigt känsligt 

för smuts eftersom fläktar och filter 

måste hållas rena för att systemet 

ska fungera optimalt. Detta innebär en hel del underhåll. Det kan också finnas risk för ljudproblem.10 

3.2 Värme 

Det vanligaste distributionssystemet i svenska villor är ett vattenburet värmesystem. Detta är ett 

enkelt och väldigt flexibelt system som går att använda tillsammans med flera olika värmekällor. 

Värmen distribueras från värmekällan genom det vattenburna systemet ut till radiatorer som är 

utplacerade i huset. Man kan dela in det vattenburna systemet i två olika varianter. 

• Högtemperatursystem. Detta är ett system som finns i hus som är byggda innan 1984. 

Namnet högtemperatursystem syftar på att temperaturen ut ur pannan är väldigt hög, 

ungefär 80 grader. 

• Lågtemperatursystem. Det nyare av de båda systemen finns i hus som är byggda efter 

1984. Temperaturen ur pannan är lägre än i ett högtemperatursystem, ungefär 55 grader. 

Ett exempel på lågtemperatursystem är det vattenburna golvvärmesystemet. 

Det är viktigt att man har ett bra fungerande styr- och reglersystem för sin värmedistribution. Styr- 

och reglersystemets funktion är att hålla en önskad och jämn temperaturnivå i husets olika delar. För 

varje grad man höjer temperaturen över 20 °C i huset ökar energianvändningen med hela 5 %. Detta 

kan vara väldigt kostsamt om man har ett dåligt fungerande styrsystem.  

Förutom vattenburna system är det också vanligt med direktvärmande el i Sverige. Den 

direktvärmande elen kan anpassas förhållandevis enklare och snabbare än den vattenburna värmen. 

Exempelvis är det vanligt med en termostat i varje rum som temperaturen kan regleras med. 

Termostaterna kan även vara kopplade till givare som sitter i de olika rummen. Givarna känner av 

temperaturen och kan vid snabb temperaturökning i ett rum, till exempel när solen kommer fram 

och ligger på, automatiskt reglera temperaturen till förinställd önskad nivå. 

                                                           
10 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/FTX-
system/ 

Figur 5 FTX-system 
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Ett lite mindre vanligt distributionssystem är den luftburna värmen. Till viss del har man oftast lite 

luftburen värme i husen. Denna fås genom värmeväxlare i ventilationssystemen. Värmen till ett 

luftburet system kan exempelvis produceras med hjälp av en luft-värmepump eller i en bras- eller 

pelletspanna. Luften distribueras sedan genom det befintliga ventilationssystemet.11 

3.2.1 Biobränsle 

Biobränslen räknas som förnybara energikällor. Detta innebär att de kan förnyas inom en överskådlig 

tid, till skillnad mot fossila bränslen. När man pratar om biobränslen är det främst ved och pellets 

man menar då det är det vanligaste biobränslet i villor idag. Medans ved kräver en hel del arbete så 

är pellets lite enklare och bekvämare att använda. Ungefär 41 % av alla villor i Sverige värms med 

enbart biobränslen eller biobränslen i kombination med el. 

Vid förbränning av biobränslen frigörs koldioxid. Dock bidrar den frigjorda koldioxiden inte till att öka 

mängden koldioxid i atmosfären. Istället använder den växande skogen den frigjorda koldioxiden för 

att bygga upp ny biomassa och på så sätt är kretsloppet slutet.  

I ett biobränsleeldat system är det även bra att ha en ackumulatortank. Ackumulatortanken 

dimensioneras efter husets värmebehov, pannans storlek och hur mycket man tänkt elda. För en 

vanlig svensk villa krävs en ackumulatortank på ungefär 1500 – 2000 liter. Den ska då kunna lagra så 

pass mycket energi att det räcker med att elda en gång per dygn, med undantag för de allra kallaste 

dagarna. Den fungerar genom att man lagrar energin från elden genom att värma upp vattnet i 

tanken. Värmen används sedan 

för att värma upp tapp-

varmvatten samt värme till det 

vattenburna distributions-

systemet i huset. Man kan även 

använda sig av t.ex. solvärme 

som komplement till ved- eller 

pelletspannan. På så sätt behövs 

ingen eldning under sommaren 

då man drar nytta av solens 

värme för att värma 

ackumulatortanken.12  

1. Solfångare 

2. Ved- eller pelletspanna 

3. Elpatron 

4. Ackumulatortank 

5. Radiator 

6. Kallvatten in 

  

                                                           
11 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmedistribution-och-reglersystem/ 
12 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/ 

Figur 6 Ackumulatortank 
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3.2.1.1 Ved 

20 – 25 % av alla svenska villor värms med hjälp av vedeldning. Att värma upp en villa med hjälp av 

ved är billigt i jämförelse med andra uppvärmningssätt. Istället kräver det en hel del arbete och 

intresse från användaren. En miljögodkänd vedpanna kostar ungefär 30 000 kr och en 

ackumulatortank ungefär 20 000 kr, plus installationskostnader. Har man sedan egen skog är veden 

gratis om man ser till råvarukostnad. Kan man köpa direkt från sågverk är ved också relativt billigt. En 

nackdel är dock att veden kräver ganska stora lagringsutrymmen. 

Ved är, som tidigare nämnt, ett biobränsle som inte har några negativa inverkningar på miljön, om 

det används på rätt sätt. Detta innebär att du har en godkänd miljömärkt panna med ansluten 

ackumulatortank samt eldar med torr ved. Gör man inte detta påverkar man omgivningen och miljön 

negativt genom utsläpp av partiklar och sot. Har man dessutom ingen ackumulatortank kan det 

behöva eldas flera gånger om dagen för att över huvudtaget hålla någon värme i huset.  

Man skulle kunna tro att vedeldning inte är känsligt för elavbrott, men så är det inte. Eftersom 

vattenburna distributionssystem oftast används i samband med vedeldning krävs el för att hålla 

igång de pumpar som pumpar runt vattnet i systemet. Detta ger givetvis ett lågt elbehov och 

driftavbrott kan enkelt förebyggas med hjälp av nödbatterier. Installation av någon form av 

vedeldning i en villa kräver dessutom bygganmälan. Bygganmälan måste vara inlämnad till 

kommunens byggnadsnämnd senast tre veckor innan installationen görs.13 

3.2.1.2 Pellets 

Pellets är sammanpressade cylindrar, mellan sex och åtta millimeter i diameter, tillverkade av 

sågspån, bark och övrigt spill från sågverk och andra träbehandlande industrier. En kubikmeter 

pellets väger ungefär 700 kg och två ton pellets motsvarar ungefär en kubikmeter olja eller 8 000 

kWh el. En vanlig genomsnittlig villa behöver ungefär 21 000 kWh per år för uppvärmning och 

varmvatten, vilket kräver ungefär fem till sex ton pellets per år. 

Pellets bidrar inte till växthuseffekten. Utsläppen av oförbrända kolväten, stoft och partiklar ligger 

långt under gränsvärdena. 

Eftersom en pelletspanna är lik en oljepanna, det är bara förbrännaren som behöver bytas ut, är det 

väldigt enkelt att byta från olja till pellets. Många äldre hus har eller har haft oljepannor eftersom 

oljan var så billig. Nu när oljan är så pass dyr är pellets ett attraktivt alternativ. Pellets är idag det 

absolut billigaste uppvärmningssättet om man bortser från ved. Jämför man med bergvärme som 

också anses vara ett billigt uppvärmningssätt, så utgör pellets cirka 88 % av kostnaderna för 

uppvärmningen medan bergvärmen utgör ungefär 81 %.14 

  

                                                           
13 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/Ved/ 
14 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/Pellets/ 
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3.2.2 Olja 

Oljan är det i särklass dyraste sättet att värma en villa på idag, se figur 7. Bara mellan 1997 och 2006 

steg priset med 121 % per kWh. Dessutom är olja ett fossilt bränsle som ger miljöfarliga utsläpp vid 

förbränning. Anledningen till att olja använts till uppvärmning beror på att det var så billigt under 

efterkrigstiden, under 50-, 60- och 70-talen. Detta ändrades radikalt på grund av 70-talets oljekriser 

och man började istället bygga hus med elvärme istället för olja. Idag värms ungefär fyra procent av 

Sveriges småhus med hjälp av olja eller 

olja i kombination med el. 

När olja eldas frigörs miljöfarliga 

ämnen som följer med rökgaserna ut i 

luften. Det främsta är koldioxid som 

bidrar till växthuseffekten, vilket anses 

vara ett av världens allvarligaste 

miljöproblem. Det bildas även 

miljöskadliga kväve- och 

svavelföreningar när oljan förbränns. 

Tittar man inte på kostnad eller miljö är olja ett relativt bekvämt material att värma sitt hus med 

eftersom det kräver en väldigt liten arbetsinsats.  

3.2.3 Elvärme 

Idag är uppvärmning med el inte så vanligt i villor eftersom elpriserna är så pass höga. Det är endast 

oljan som är dyrare. Jämför man priserna mellan olika uppvärmningssätt kan man se att oljan är 8 % 

dyrare än elen medan bergvärme är 

30 % billigare. Pellets och fjärrvärme 

är hela 35 % billigare än el. De 

fördelar som finns är bland annat låga 

installationskostnader, inga lokala 

utsläpp samt en väldigt låg 

arbetsinsats. Skulle ett längre 

elavbrott inträffa är man givetvis 

väldigt sårbar om man endast har el 

som uppvärmningskälla. Har man 

endast el som värmekälla är det därför väldigt bra att planera för långa elavbrott så att man vet hur 

man ska hantera situationen när den väl inträffar. 

Som tidigare nämnt är inte el så vanligt idag, det var mer vanligt för några år sedan när elpriserna var 

låga. Man kan värma hus med el på två olika sätt. Man kan ha ett vattenburet system eller ett 

direktverkande system. Det vattenburna systemet fungerar i princip på samma sätt som vid 

användning av ved eller pellets. En elpatron värmer upp vattnet som sedan pumpas runt i huset till 

radiatorer som då blir varma eller slingor i golvet för golvvärme. Direktverkande el omvandlas till 

värme direkt i radiatorerna eller i slingor i tak eller golv.  

Figur 8 Vattenburet system 

Figur 7 Olja 
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I nybyggda hus är det relativt vanligt 

att man har komfortgolvvärme. Det 

är då viktigt att veta att en sådan 

lösning ger en högre energi-

förbrukning än om man skulle haft 

traditionella radiatorer. Detta 

eftersom golvvärmen ofta står på 

under sommaren när den egentligen 

inte behövs. Detta för att undvika 

kalla sten- eller klinkergolv. Finns dessutom inte tillräckligt bra isolering under golvet kommer mycket 

värme också att gå ner i marken. 

Använder man sig av eluppvärmning är det viktigt att ha ett effektivt styrsystem. Med ett effektivt 

styrsystem kan man spara upp till 10 % av husets energikostnad. Med de styrsystem som utnyttjas i 

dagens system är detta inget problem men hus byggda för bara 25 år sedan har ofta väldigt dåliga 

eller till och med obefintliga styrsystem. Exempelvis finns äldre termostater som inte klarar att hålla 

jämn temperatur, vilket gör det svårt att få önskad värme i husets olika rum. En jämnare temperatur 

hjälper till att hålla nere energikostnaderna jämfört med en temperatur som pendlar upp och ned. 

Äldre radiatorer har oftast inget överhettningsskydd. Detta kan vara farligt för brännskador och i 

värsta fall även brand. Är man orolig för att man inte har överhettningsskydd bör man kontakta en 

elektriker som gör en översyn av radiatorer och ledningar.  

En annan viktig egenskap för termostater hos direktvärmande elradiatorer är att de snabbt anpassar 

sig efter förändringar i omgivningen. Om exempelvis solen skulle ligga på eller vid eldning i vedkamin 

ska termostaten anpassa sig och sänka värmen på radiatorn. Effektiva styrsystem kan man också 

ställa in veckoprogram på med t.ex. olika dag- och nattvärme. Man ska också kunna ha olika 

temperaturer i olika rum.15 

3.2.4 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är det bekvämaste uppvärmningssättet idag då det kräver väldigt lite arbete för 

husägaren och väldigt litet utrymme. Man behöver ingen egen panna, ingen eldning, ingen sotning 

och ingen bränslepåfyllning. 

Fjärrvärme produceras i ett 

centralt värmeverk eller i en 

central kraftvärmeanläggning. I en 

kraftvärmeanläggning produceras 

både värme och elektricitet 

medan ett värmeverk endast 

producerar värme. Den 

producerade värmen distribueras 

sedan ut i ett kulvertnät som hela 

eller en stor del av stadens hus är 

kopplade till. 

                                                           
15 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Elvarme/ 

Figur 10 Fjärrvärmenät 

Figur 9 Direktverkande system 
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Hus som är anslutna till fjärrvärmenätet får sin värme genom nedgrävda kulvertrör. Värmen tas emot 

av en fjärrvärmecentral som är installerad i huset. Fjärrvärmecentralen är utrustad med allt man kan 

tänkas behöva, bland annat två värmeväxlare, en för värme och en för varmvatten.  

Fjärrvärme är bra för miljön på så sätt att det är mer miljövänligt att producera all värme på samma 

ställe, i stora mängder med professionell personal som övervakar driften, än att varje villaägare ska 

elda själva. Exempelvis är utsläppen av koldioxid i genomsnitt tio gånger så stora vid eldning av olja 

än vid användning av fjärrvärme. Kraftvärmeanläggningar som producerar både värme och el är 

väldigt effektiva på att utnyttja bränslet. Även spillvärme från avloppsvatten och industri kan 

användas till fjärrvärme. Numera produceras en stor del av Sveriges fjärrvärme av biobränslen, 

främst flis och pellets, under kontrollerade och miljövänliga omständigheter. Bränslet hämtas i form 

av restprodukter från sågverk och andra träindustrier, från överblivna grenar och trätoppar från 

skogsbruket samt sopor. Enligt Svensk Fjärrvärme kommer nästan fyra femtedelar av den energi som 

används till fjärrvärmeproduktion idag, från energi som inte skulle ha använts om inte fjärrvärmen 

funnits. 

Det går inte att göra någon generell miljöbedömning för hur miljövänligt fjärrvärme är eftersom det 

är så stor skillnad på de olika systemen som finns i Sverige. Vilket insatsbränsle som används och hur 

stora de lokala värmeförlusterna är i fjärrvärmenätet spelar stor roll i miljöbedömningen. Oftast 

påverkas också innemiljön när man byter till fjärrvärme från något av de traditionella 

uppvärmningssätten, dvs. olja, ved eller pellets. Ventilationen kan bli sämre på grund av att 

murstocken inte längre hålls varm och man kan behöva sätta in radiatorer i källaren när det inte 

längre finns någon panna där som värmer. 

Kostnad för fjärrvärme skiljer väldigt mycket beroende på vilken kommun eller stad man bor i. Detta 

beror främst på vilket bränsle man använder och vilken kundtäthet man har. Eftersom det endast 

finns ett fjärrvärmenät per stad finns det heller inga möjligheter till att välja leverantör. Även med 

stora skillnader i pris runt om i landet är ändå fjärrvärme i snitt billigare än om man skulle värma sitt 

hus med hjälp av el eller olja.16 

3.2.5 Värmepumpar 

Värmepumpar hämtar sin värme från t.ex. ytjorden i marken, vattnet i en sjö, luften, 

ventilationsluften eller berggrunden. En värmepump kan utvinna värme även om energikällans 

temperatur bara är någon enstaka grad över noll. Värmen distribueras sedan inne i huset genom ett 

traditionellt vattenburet system, ventilationen eller varmluft. Precis som andra värmekällor så 

värmer den både huset och tappvarmvattnet. Investeringskostnaden för en värmepump kan anses 

vara relativt hög men den kostnaden vägs sedan upp genom billigare rörliga värmekostnader. 

Värmepump är också ett bekvämt uppvärmningsalternativ. Detta på grund av att de inte kräver 

mycket arbete för att hålla i drift och inget underhåll i form av sotning, urtagning av aska etc.  

Effektbehovet hos en värmepump varierar givetvis beroende på var i landet huset ligger. Ska man 

dimensionera för hela effektbehovet blir det väldigt dyrt. Istället brukar man dimensionera för att 

klara 90 % av årets energibehov för att få en bättre ekonomi. Gör man på det sättet klarar pumpen 

                                                           
16 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Fjarrvarme/ 
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att själv värma upp huset och vattnet största delen av året. Under årets kallaste dagar krävs dock en 

del tillskottsenergi.17 

3.2.5.1 Bergvärme 

Som namnet antyder hämtar en bergvärmepump sin värme från berggrunden och grundvattnet. Den 

gör detta genom att en cirkulerande vätska i en slang i ett borrhål tar upp och lagrar värmen. Vätskan 

består enkelt förklarat av glykolblandat vatten. Man bör aldrig borra två hål närmare varandra än 20 

meter. Detta för att minimera risken 

att de två borrhålen påverkar och 

kyler varandra. Hålen bör vara 

ungefär 150 – 200 meter djupa men 

detta varierar naturligtvis ganska 

kraftigt beroende på vilken 

energiförbrukning man 

dimensionerar för.  

För att få hålet borrat på ett bra och 

säkert sätt är det viktigt att man 

anlitar en certifierad borrare. 

Certifieringskraven har utarbetats av 

SGU, Sveriges Geologiska 

Undersökningar, tillsammans med 

Svenska brunnsborrares branschorganisation samt Sveriges avantiborrares förening. Där ställs krav 

på både erfarenhet, kunnighet och försäkringar.  

Generellt kan man se att vinsten med att ha en bergvärmepump ökar gör högre energianvändning 

man har i huset. För att få installera bergvärme krävs också tillstånd från kommunens miljö- och 

hälsoskyddsnämnd. 

Precis som många andra värmesystem är också bergvärmepumpen sårbar för längre elavbrott. 

Annars är det ett effektivt och smidigt sätt att värma sitt hus på.18 

3.2.5.2 Jord-, sjö- och grundvattenvärme 

Jord-, sjö- och grundvattenvärmepumpar är lika på så sätt att det ger i stort sett samma 

energibesparing, på ungefär 50 – 70 %. 

Jordvärmepumpen har en slang med 

cirkulerande vätska (glykolblandat 

vatten) som är nedgrävd i jorden. 

Slangen bör ligga på ca 0,9 - 1,5 

meters djup och den bästa jorden är 

vattenhaltig lerjord. Anledningen till 

detta är att den vattenhaltiga 

lerjorden håller kvar markvärmen 

                                                           
17 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/ 
18 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Bergvarme/ 

Figur 11 Bergvärme 

Figur 12 Jord-, sjö- och grundvattenvärme 
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bäst, jämfört med till exempel en väldigt sandig jord som käle lätt tränger ner i. Avståndet mellan 

slangarna bör vara minst en och en halv meter för att få ut maximal effekt. Nackdelen med 

jordvärme är att det tar ganska stor plats så det krävs en relativt stor tomt som man är beredd att 

gräva upp, alternativt någon form av betesmark i anslutning till tomten.  

Sjövärmepumpen fungerar i stort sett på samma sätt som jordvärmepumpen. En slang med flytande 

vätska (glykolblandat vatten) läggs ut på botten eller i bottenslammet i en sjö eller hav och förankras 

med sänken för att den inte ska flyta upp. Vätskan tar sedan upp och lagrar värmen i vattnet.  

Grundvattenpumpen hämtar sin värme från vattnet i en grundvattenbrunn. Vattnet tas upp av 

pumpen, kyls och återinfiltreras sedan till marken, ofta genom ett annat brunnshål.  

Precis som bergvärmepumpen krävs tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd för att 

få installera jord-, sjö- eller grundvattenvärme.19 

3.2.5.3 Luftvärme 

Det finns två olika sorters luftvärme, uteluftsvärmepump och komfortvärmepump/luft – 

luftvärmepump.  

Uteluftsvärmepumpen hämtar värme 

ur uteluften med hjälp av en fläkt som 

blåser in luften över värmepumpens 

förångare. Uteluftsvärmepumpen 

ansluts sedan till ett vattenburet 

distributionssystem samt till 

tappvarmvattnet. Nackdelen med 

uteluftsvärmepumpar är att de ger 

mindre effekt ju kallare det är i luften 

och redan vid en uteluftstemperatur på 0 °C kan det behövas tillskottsenergi. 

Komfortvärmepumpen/ luft – 

luftvärmepumpen fungerar i stort 

sett på samma sätt som 

uteluftsvärmepumpen. Skillnaden är 

att den inte behöver vara kopplad till 

något vattenburet 

distributionssystem. Istället använder 

den sig av luft som värmebärare. 

Detta fungerar bäst i hus med väldigt 

öppna planlösningar eftersom det 

krävs att luften cirkulerar ordentligt. 

Även denna pump fungerar sämre ju kallare uteluften är och precis som uteluftsvärmepumpen kan 

det behövas tillskottsenergi redan vid 0 °C. 

                                                           
19 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Jord--grundvatten--och-
sjovarme/ 

Figur 13 Uteluftsvärmepump 

Figur 14 Komfortvärmepump 
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Det finns även frånluftsvärmepumpar som installeras för att utvinna värme ur frånluften i 

ventilationen. Detta kräver dock att huset har en styrd ventilation. Denna värmepump fungerar mer 

som ett komplement till de andra och kan anslutas både till värmesystemet och till 

varmvattenberedare.20 

4 Styr- och reglersystem 
Styrning och reglering av tekniska anläggningar är inget nytt, det har i stort sett alltid funnits. 

Skillnaden idag mot för 50 år sedan är att styrningen är automatiserad. Med tiden utvecklas hela 

tiden nya regulatorer och reglerutrustningar för olika uppgifter och idag finns styr- och reglersystem 

för både värme, ventilation, belysning mm. Man har först på senare år i den så kallade moderna 

reglertekniken kommit fram till att det i grund är samma problem vid reglering av både 

ventilationsanläggningar som värmeanläggningar. De problem man främst hade var att systemen inte 

var optimerade. Dvs, det fanns exempelvis ingen styrning av värme- eller ventilationsystem med 

hänsyn till utetemperaturen, solinstrålning eller belastning (antalet människor) i lokalen. Det var 

genom dessa upptäckter man skapade grunden till dagens styr- och reglerteknik. 

Det vanligaste man reglerar i en VVS-anläggning är temperaturer i luft och rörbundna vattensystem. 

Oavsett växlingar i utetemperatur, variationer i förbrukning, värmebelastningar i lokaler etc. ska en 

VVS-anläggning ge önskat resultat. Samtidigt vill man snabbt få en indikation på om någon del av 

anläggningen drabbats av driftstörningar eller någon annan form av fel genom olika sorters larm. För 

att dessa krav ska uppfyllas krävs ett års- och tidsoberoende system som automatiskt anpassar sig 

efter rådande förhållande. För att göra detta behöver man ett styr- och reglersystem innehållande en 

Dataundercentral (DUC). I det flesta fall kopplas den också upp mot en Datahuvudcentral (DHC) där 

driftspersonalen kan sköta driften och följa anläggningen på en dataskärm.21  

                                                           
20 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Luftvarme/ 
21 Installationssamordning i praktiken, NCC Construction Sverige AB Region Öst (2002) 
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5 LCC – Life Cycle Cost 
LCC står för ”Life Cycle Cost” och är en metod som på senare år blivit mycket uppmärksammad. 

Anledningen till att man gör så kallade LCC beräkningar är för att se vad en installation kostar under 

hela dess livstid och inte bara se till den engångskostnad som inköpet innebär. Oftast är det bättre 

att investera i en installation med låg driftskostnad även om den har en högre inköpskostnad. Vad 

gäller miljöbelastning så redovisar NCC den i en separat utredning i dagsläget. Anledningen till detta 

är att den utredningen är för omfattande för att tas med i LCC kalkylen. Miljöutredningen visar hela 

kedjan från produktion (inklusive transporter) och genom byggnadens hela livslängd. Enligt NCCs 

studier har man kommit fram till att investeringen i vissa fall endast står för 14 – 17 % av hela 

kostnaden beroende på vilken lösning man väljer, se figur 15.22 

LCC är en investeringskalkyl som används för att kalkylera lönsamheten i energieffektiviserings-

åtgärder genom att ta hänsyn till de ekonomiska förutsättningar man har. Med hjälp av LCC metoden 

kan man beräkna totalkostnader för energirelaterade åtgärder där man tar hänsyn till en mängd 

parametrar såsom investeringens livslängd, total investeringskostnad, årliga driftskostnader, årliga 

besparingar samt kalkylränta. Vill man så går det också att införa andra parametrar till kalkylen, 

exempelvis miljöbelastning. Dock finns osäkra parametrar i dessa kalkyler såsom förändrade 

energipriser, brukstider, underhållskostnader och faktiska energibesparingar. För att kalkylen ska 

kunna bli ett värdefullt beslutsunderlag måste dessa faktorers påverkan först rimlighetsbedömas. 

Precis som namnet antyder så tar LCC kalkylen hänsyn till åtgärdens sammanlagda kostnader över 

dess hela livslängd och formeln definieras:23 

 

estvärdeRLCCLCCteringgrundinvesTotalLCC underhållenergitotal −++=    

 

                                                           
22 Mats Lundkvist, NCC 
23 http://www.fastighetstidningen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=31f284a6-1cec-45ab-a699-
da24046d1b1b&MediaArchive_ForceDownload=true 

Figur 15 LCC kostnad 
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Total grundinvestering: Investeringens samtliga kostnader vid investeringsskedet. 

LCCenergi: Åtgärdens samtliga energikostnader under åtgärdens tekniska livslängd, dvs värme, el, kyla, 

vatten etc. Dessa kostnader beräknas med hjälp av nuvärdesmetoden och kan korrigeras för 

förväntade energiprishöjningar. 

LCCunderhåll: Den totala underhållskostnaden under livslängden. 

Restvärde: Det värde som investeringen bedöms ha efter den stundande investeringen. 

 

Metoden används främst vid beräkningar på större investeringar, t.ex. konverteringar av 

ventilationsystem för att kunna få hela bilden av kostnadsflödet vid den tänkta åtgärden. Metoden 

kan också användas för att sätta en investering i relation till andra möjliga åtgärder eller 

konverteringar. Helst bör man ändå ta hjälp av en energikonsult som har erfarenhet av att göra 

kalkyler enligt LCC metoden då den kan kännas svår och komplex för den ovane lekmannen.24 

När NCC gör LCC beräkningar så utgår de ifrån att livscykelkostnaden utgör den totala kostnaden för 

energisystemet under hela byggnadens livscykel. På så sätt kan man enkelt jämföra olika system och 

lösningar vid nybyggnation för att sedan kunna välja den bästa lösningen. Detta försvårar dock 

analysen på grund av att den tekniska livslängden för installationerna varierar stort och de har 

normalt kortare livslängd än byggnadsskalet. Exempelvis räknar man att livslängden för 

kompressorer är kort, ca 10 år, medan livslängden för rörsystem är betydligt längre, ca 30 – 40 år. 

NCC har därför som tumregel att välja 20 år som betraktelsetid. Detta innebär att man måste räkna 

med underhåll på teknisk utrustning, exempelvis kompressorbyte om mindre värmepumpar eller 

kylkompressorer finns. Givetvis måste kortare betraktelsetider användas för energisystem i mer 

temporära byggnader, såsom tillfälliga utställningshallar, vissa industrihallar etc. Siffrorna för 

livslängder på olika installationer är baserat på erfarenhet från många projekt. Inte bara NCCs 

erfarenhet utan från hela branschen och siffrorna används i stort sett som branschstandard.25 

Den stora nyttan med att ha LCC kalkyler som underlag för val av energiförsörjningssystem är framför 

allt att det klart framgår vilket alternativ som är det totalekonomiskt bästa för slutkunden. 

Utredningen ger ett underlag till att värdera nyttan med att investera i ett dyrare energisystem, vilket 

gör det lättare att förklara fördelarna med ett dyrare alternativ.26  

                                                           
24 http://www.fastighetstidningen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=31f284a6-1cec-45ab-a699-
da24046d1b1b&MediaArchive_ForceDownload=true 
25 NCC:s Energiplattform – Delprojekt 6 - Handledning för val av system för energiproduktion (2007) 
26 NCC:s Energiplattform – Delprojekt 6 - Handledning för val av system för energiproduktion (2007) 



27 
 

6 Uppföljning 
I dagens byggregler finns krav på att det ska finnas mätsystem för uppföljning av byggnaders 

energianvändning. I BBR 12 skrivs t.ex. att ”Byggnadens energianvändning skall kontinuerligt kunna 

följas upp genom ett mätsystem”. Begreppet byggnadens energianvändning definieras enligt BBR 

som: 

”Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast 

benämnd köpt energi) för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten samt drift av byggnadens 

installationer (pumpar, fläktar etc.) och övrig fastighetsel”.  

El eller annan energi som används i hushållet/verksamheten ingår alltså inte i begreppet byggnadens 

energianvändning. Man bör därför utforma systemet så att dessa energimängder kan separeras från 

övrig energi. Kravet gäller energianvändning under ett normalår vid normalt brukande och det är 

alltid byggherren som är ansvarig för att dessa krav uppfylls. 

Eftersom olika brukare beter sig på olika sätt kan detta skapa stora variationer i energianvändning 

mellan i övrigt identiska byggnader. Därför bör mätsystemen även utformas så att det är möjligt att 

identifiera ”onormalt” brukande. Här finns det anledning att prioritera mätning av 

tappvarmvattenförbrukning eftersom det är en energianvändning som ofta varierar mycket mellan 

brukare. Tappvarmvattnet är också en stor del och står för ungefär 25 % av den totala 

energikostnaden. Hur detaljerade mätningar man kan göra beror mycket på hur många mätare man 

har. Det gäller att hitta en bra balans mellan väldigt exakta mätningar och kostnad eftersom fler 

mätare innebär att fler mätare måste köpas in, installeras och avläsas och därmed ge en högre 

kostnad. Vad som är en bra balans utreds av exempelvis installationssamordnare i respektive projekt. 

Balansen styrs också mycket av projekttypen.27 

Just tappvarmvattenmätning brukar vara en intressant fråga. Idag mäts tappvarmvatten alltid i villor 

och andra enbostadshus samt radhus/parhus. Däremot är det relativt ovanligt med individuella 

tappvarmvattenmätare i flerbostadshus (lägenheter). Det finns många som vill att det ska finnas 

individuella mätare i flerbostadshus, inte minst de som bor i lägenheterna. I slutändan är det ändå 

byggherren/beställaren som avgör om det ska finnas eller inte. Anledningen till att det inte är särskilt 

vanligt är helt enkelt priset. Sätter man in individuella mätare så kommer förbrukningen givetvis att 

minska lite eftersom alla får betala för det vatten de gör av med. Men idag anser man att den 

minskningen/vinsten är för liten för att investeringen i mätare ska vara lönsam. Payoff tiden är helt 

enkelt för lång. T.ex. en besparing på 20 % tappvarmvatten i en lägenhet, vilket är väldigt mycket, 

skulle innebära en besparing på ca 1 000 kWh/år, vilket är ungefär 1 000 kr. Detta baserat på att en 

familj i villa gör av med ca 25 000 kWh/år i energi varav ungefär 5 000 kWh/år är tappvarmvatten. En 

tappvarmvattenmätare kostar mellan 5 000 – 10 000 kr. Sedan tillkommer installation, avläsning etc. 

Detta medför att payoff tiden blir för lång eftersom det endast kommer vara en liten del av alla 

boende som är villiga och har möjlighet att göra denna stora besparing. I det stora hela kan man säga 

att det kan vara lönsamt för de boende i huset som är villiga att göra denna besparing men inte för 

byggherren/beställaren och på grund av den anledningen installeras inte individuella 

tappvarmvattenmätare i särskilt stor utsträckning i flerbostadshus. 

                                                           
27 NCC:s Energiplattform – Delprojekt 5 – Verifiering och uppföljning av energianvändning (2007) 
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I rådtexten till BBR 12 skrivs ”Byggnadens energianvändning bör mätas under en sammanhängande 

12-månadersperiod, avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk”. Detta 

betyder att man helst vill att uppföljning av byggnadens energianvändning ska ske mellan månad 12 

och 24. Anledningen till detta är att byggnader normalt har en förhöjd energianvändning under de 

första driftsåren.28 

För att kunna göra korrekta mätningar är det viktigt att man förstår definitionen av byggnadens 

energianvändning ordentligt.  

o Normalt brukande är inte definierat närmare än så av boverket eftersom det beror på flera 

olika anledningar. Vilken sorts bostad man bor i, hur många personer som bor där etc.  

o Med ett normalår menas att uppmätt energianvändning ska korrigeras med hänsyn till årliga 

klimatvariationer så att ett värde erhålls som är representativt för ett genomsnittligt år.  

o Den energi som levereras till en byggnad är all energi som levereras till byggnaden för 

uppvärmning. Detta betyder att eventuella energiomvandlingsförluster som sker i byggnaden 

kommer att ingå i byggnadens energianvändning. På så sätt kan man säga att energikraven är 

strängare för byggnader med energikällor som inte har en väldigt hög verkningsgrad.  

o Numer ingår också energi för att kyla en byggnad i reglerna för energianvändning. Eftersom 

det är en ganska ny regel kan den vara lätt att missa. Den påverkar inte hus i så stor 

utsträckning men är desto viktigare att notera när det gäller exempelvis kontorslokaler. 

o Hushållsel och verksamhetsel ingår inte i begreppet energianvändning som tidigare nämnts. 

Man kan dock säga att hushållsel och verksamhetsel påverkar energihushållningen indirekt. 

Detta genom att exempelvis datorer, tv apparater, belysning och andra elektriska maskiner 

alstrar värme och på så sätt reducerar behovet av tillförd energi för uppvärmning under 

uppvärmningssäsongen. Samtidigt medför den alstrade värmen istället ett ökat kylbehov 

under delar av året för byggnader med komfortkyla.29  

                                                           
28 NCC:s Energiplattform – Delprojekt 5 – Verifiering och uppföljning av energianvändning (2007) 
29 NCC:s Energiplattform – Delprojekt 5 – Verifiering och uppföljning av energianvändning (2007) 
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7 Framtiden – Passivhus 
Idag ser man lågenergihus som den närmaste framtidens byggnader. Lågenergihus byggs redan i 

ganska stor utsträckning i Sverige men man tror att utvecklingen går mot att det bara kommer att 

byggas fler sådana. Med dagens stigande energipriser är det både tryggt och alltmer lönsamt att äga 

ett lågenergihus. Dessutom tjänar den yttre miljön på att fler och fler energisnåla hus byggs eftersom 

det inte behöver produceras lika mycket energi till uppvärmning. Ett bra exempel på lågenergihus är 

det så kallade passivhuset. Lågenergihus har enligt NCCs definition krav i nivå med passivhus.30 

Passivhus är välisolerade byggnader som i huvudsak värms med hjälp av kroppsvärme, belysning, 

solinstrålning och värme alstrad från elektriska apparater. Detta fungerar tack vare att, framför allt vi 

människor och våra elektroniska apparater alstrar mycket energi. Passivhusen tar tillvara på den 

värme som finns i inomhusluften med hjälp av värmeväxlare för ventilationen. Hur ett passivhus 

fungerar förklaras i stort av figur 16 nedan.31  

Hela idén med passivhus är att byggnaderna har värmeförluster som är så små att man kan använda 

sig av friskluften som värmesystem. Man behöver endast ett litet värmeelement i tilluftskanalen. 

Men detta värmeelement behöver inte vara större än en hårtork. Eftersom passivhus måste byggas 

mycket noga för att få låga värmeförluster får man automatiskt en hög kvalitet på husen. 

Passivhusen är som sagt väldigt täta och välisolerade och på så sätt sunda. Husen är dessutom 

prisvärda, då de extra kostnader som bättre isolering och värmeväxlad ventilation innebär kan betala 

tillbaka sig på bara några år.32 

                                                           
30 http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/Passivhus/ 
31 http://www.passivhuscentrum.se/passivhus.html 
32 http://www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html 

Figur 16 Passivhus 
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En vanlig myt vad gäller passivhus är att inomhusklimatet skulle vara dåligt på grund av att man 

bygger så täta konstruktioner. Detta är som tidigare nämnt en myt. Ett otätt klimatskal ökar risken 

för att luft kondenserar inne i konstruktionen och orsakar fuktproblem. Eftersom dagens nybyggda 

hus ventileras genom mekaniskt styrda ventilationssystem kan man bygga väldigt täta hus. I ett av 

NCCs passivhusprojekt i Lindås har det till och med visat sig att personer med astma och pollenallergi 

haft mindre problem med detta sedan de flyttade in i passivhus. Detta på grund av att husen är 

lufttäta och ventilationsluften filtreras väl.33 

I framtiden kommer passivhusen fortsätta vara det boendealternativ vi har för att minimera den 

globala uppvärmningen. Byggnader är oerhört viktiga för vårt klimat och den så kallade 

växthuseffekten. Till exempel har miljökontoret i Chicago, USA, forskat i vad de ska göra för att 

minska stadens utsläpp av växthusgaser. Det första man tar upp är inte bilar som man skulle kunna 

tro utan hus. Enligt forskningen de har gjort står stadens hus för totalt 70 % av alla koldioxidutsläpp i 

Chicago medan bilarna endast står för 21 % och industrin 9 %. Man bör dock tänka på att Chicago har 

ett annat klimat än Sverige och att den mesta energin förmodligen används till 

luftkonditionering/kylning av byggnader.34 I Sverige står bostads- och servicesektorn för nästan 40 % 

av landets energianvändning.35 

EU diskuterar just nu en byggnorm som man vill genomföra till 2016. Det är en norm för 

nybyggnation som föreskriver passivhusstandard. Tyskland avser att genomföra detta redan 2012 

och Storbritannien 2013. I Österrike har man redan genomfört detta i vissa delar av landet där 

låginkomsttagare får ekonomiskt stöd för att bygga passivhus.36 

För att få använda begreppet passivhus för en byggnad måste den uppfylla vissa krav. På så sätt kan 

man kvalitetssäkra innebörden av byggnadskonceptet i marknadsföring och kommunikation. 

Energikraven för passivhus är betydligt hårdare än energikraven för ett ”vanligt” hus. Energikraven 

omfattar köpt energi för hela byggnaden exklusive hushållsel och övrig fastighetsel. Kraven i Sverige 

är, citerat ur BBR, enligt följande på nästa sida: 

  

                                                           
33 Kunskapsdokument om Passivhus och lågenergihus, NCC (2008) 
34 Energi & Mijlö, 3/09 årg 80 
35 http://www.energieffektivabyggnader.se/ 
36 http://www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html 
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Maximalt årligen köpt energi bör uppgå till högst det värde som beräknats enligt nedan angivet 
energikrav, förutsatt; 
 aktuellt uteklimat och en innetemperatur på 20 °C. 
 energiberäkningen för aktuell byggnad skall göras med beräkningshjälpmedel som minst 
uppfyller krav enligt ISO 13790:2008. 
 vid beräkningen för bostäder skall ett värde på frivärme från apparater och personer på 
maximalt 4 W/m2 inkluderas. 
Klimatzon söder 

Energikrav: 0 Σ Efv + Σ Epb + Σ Eel) ≤ 45 kWh/m2 
Klimatzon norr 

Energikrav: 0 Σ Efv + Σ Epb + Σ Eel) ≤ 55 kWh/m2 
där 
Eindex Nettoenergi tillförd byggnaden från fjärrvärme (fv), biopanna (pb) eller köpt el (el) 
Bostäder mindre än 200 m

2
 

För fristående byggnader, dvs. villor eller parhus, mindre än 200 m2 är kravet med hänsyn tagen 
till aktuell klimatzon enligt nedan. 
Energikrav: Emax200 = Emax + 10 kWh/m2.37 
 
Klimatzon norr: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, 
Dalarnas län och Värmlands län. 
Klimatzon söder: Andra län än klimatzon norr. (BFS 2006:xx)

38  

                                                           
37 
http://www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/A1548_Kravspecifikation_f%C3%B6r_passivhus_Version_2008
.pdf 
38 
http://www.byggherre.se/documents/Dokument_offentliga/Remisser/060629_Bov_Remissutgava_BBR_Avsnit
t_9.pdf 
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8 Diskussion 
Reglerna för energihushållning har egentligen inte utvecklats så mycket de senaste 50 åren. Den 

största förändringen skedde under 1970-talet. Detta på grund av oljekrisen. Man var tvungen att 

hitta nya energieffektiva lösningar för ventilation och värmesystem eftersom energipriserna steg. 

Reglerna har sedan varit i stort sett oförändrade fram till idag. De förändringar som gjorts är oftast 

omformuleringar för att man lättare ska förstå reglerna samt att kraven blivit lite hårdare allt 

eftersom tekniken blivit bättre. 

Hur installationssystemen har förändrats genom åren hänger mycket ihop med hur reglerna har 

ändrats. I takt med att reglerna ändrades så kom den stora förändringen på 1970-talet. Eftersom 

energipriserna stiger måsta man hela tiden utveckla nya energieffektiva sätt att värma och ventilera 

våra byggnader på. Givetvis så har den tekniska utvecklingen också harft stor betydelse. Utveckligen 

av elektronik och datorer har gjort att installationssystemen blivit bättre. 

Idag används mycket fläktstyrd från- och tilluftsventilation med värmeväxlare (FTX-system) vid 

nybyggnation. Värmesystemen varierar lite beroende på var man bor någonstans. I städer med 

utbyggt fjärrvärmenät är det mycket vanligt att använda fjärrvärme till uppvärmning. Bor man 

däremot inte så att tillgång till fjärrvärme finns, är det flera andra system som utnyttjas. 

Värmepumpar ser ut att bli mer och mer vanligt eftersom de är billiga och bekväma att driva. 

Som tidigare nämnts i rapporten har behovet av styr- och reglersystem alltid funnits. Skillnaden 

mellan dagens system och de tidiga systemen är helt enkelt att de idag är motoriserade.  

Installationers livslängd varierar beroende på hur de är konstruerade och vilken funktion de har. Det 

är inte särskilt svårt att förstå att ett rörsystem i en byggnad har en längre livslängd än exempelvis en 

kompressor. Detta eftersom kompressorn har rörliga delar och på så sätt ett helt annat slitage än 

rörsystemet. För att bedöma vilka installationssystem som är mest lönsamma utnyttjas livscykel-

kostnadskalkyler, så kallade LCC kalkyler (Life Cycle Cost). Dessa kalkyler tar hänsyn till alla kostnader 

man kan tänkas ha under hela byggnadens livslängd. På så sätt kan man enkelt jämföra olika system 

och välja det som är bäst ur ett totalekonomiskt perspektiv. Kalkylerna tar också hänsyn till att 

installationer har olika livslängd och att till exempel fläktbyte måste göras vid en viss tidpunkt.  

För att följa upp energianvändning i byggnader behöver man någon sorts mätsystem. Detta är 

mätare som mäter all den tillförda energin för uppvärmning i byggnaden. I dagens byggregler finns 

krav på att man måste ha mätsystem för att följa upp hela byggnadens energianvändning. 

Anledningen till att man ställer krav på uppföljning är främst för att man ska vara säkra på att man 

bygger energieffektiva byggnader.  

Den närmaste framtiden ser ut att tillhöra passivhus. Med tanke på den globala uppvärmningen och 

den så kallade växthuseffekten är det viktigt att våra byggnader använder mindre energi. Byggnader 

ger stora utsläpp av koldioxid och kan man minska dessa utsläpp är man på god väg mot en bättre 

miljö. EU jobbar också mot att byggandet av passivhus ska öka. EU vill införa en ny byggnorm 2016 

som förespråkar nybyggnation med passivhusstandard.  

Även om framtiden ser ut att tillhöra passivhus bör man ändå vara lite kritiskt. Vi vet inte idag hur vi 

kommer se tillbaka på passivhussatsningen om kanske 20 år. Under efterkrigstiden troddes oljan vara 

det bästa till uppvärmning. Ser vi tillbaka på det idag kan vi lätt konstatera att olja inte är optimalt för 



33 
 

uppvärming, mest på grund av miljöskador. Kanske kommer vi titta tillbaka på passivhus om 20 år 

och säga att det inte alls var någon bra byggnadsform. Jag tror dock inte att detta kommer ske. 

Dagens passivhus är redan mycket energisnåla och med tanke på hur fort utvecklingen går idag kan 

jag inte tänka mig annat än att det bara kommer att bli bättre. 

Det jag har gjort i denna rapport är egentligen att skrapa på ytan av dessa områden. Jag har gett en 

översiktlig bild över hur energihushållning och installationssystemen för värme och ventilation 

fungerar utan att gå in på några detaljer. Med mer tid och med en mer målinriktad frågeställning 

hade jag kunnat gå in mer i detalj på hur det fungerar och ta fram mer data och statistik över 

energihushållning. Energihushållning är trots allt ett begrepp som innefattar otroligt mycket. 



34 
 

9 Källor 

9.1 Internet 
5 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Ventilation/ 

(hämtad 2009-05-01) 

7 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Ventilation/Sjalvdragsventilation/ (hämtad 2009-04-17) 
 
8 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Ventilation/Franluftsventilation/ (hämtad 2009-04-17) 
 
9 http://www.mittbygge.se/ide/ventilation/Pages/balanserat.aspx (hämtad 2009-04-17) 

10 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-

hemmet/Ventilation/FTX-system/ (hämtad 2009-04-17) 

11 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmedistribution-och-
reglersystem/ (hämtad 2009-04-19) 
 
12 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-pellets/ 

(hämtad 2009-04-19) 

13 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-
pellets/Ved/ (hämtad 2009-04-19) 
 
14 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Biobransle---ved-och-

pellets/Pellets/ (hämtad 2009-04-19) 

15 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Elvarme/ (hämtad 2009-04-21) 

16 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Fjarrvarme/ (hämtad 2009-04-

21) 

17 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/ (hämtad 2009-04-
22) 
 
18 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Bergvarme/ 

(hämtad 2009-04-22) 

19 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Jord--grundvatten--

och-sjovarme/ (hämtad 2009-04-22) 

20 http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Luftvarme/ 

(hämtad 2009-04-22) 

23 http://www.fastighetstidningen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=31f284a6-1cec-

45ab-a699-da24046d1b1b&MediaArchive_ForceDownload=true (hämtad 2009-05-07) 

24 http://www.fastighetstidningen.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=31f284a6-1cec-

45ab-a699-da24046d1b1b&MediaArchive_ForceDownload=true (hämtad 2009-05-07) 



35 
 

30 http://www.ncc.se/sv/Projekt-och-koncept/Passivhus/ (hämtad 2009-05-07) 
 
31 http://www.passivhuscentrum.se/passivhus.html (hämtad 2009-05-07) 
 
32 http://www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html (hämtad 2009-05-07) 

35 http://www.energieffektivabyggnader.se/ (hämtad 2009-05-18) 
 
36 http://www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html (hämtad 2009-05-18) 
 
37http://www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/A1548_Kravspecifikation_f%C3%B6r_passivhus_V
ersion_2008.pdf (hämtad 2009-05-18) 
 
38http://www.byggherre.se/documents/Dokument_offentliga/Remisser/060629_Bov_Remissutgava_

BBR_Avsnitt_9.pdf (hämtad 2009-05-18) 

9.2 Tryckta källor 
1 Energihushållning och Värmeisolering, Byggvägledning 8, En handbok i anslutning till Boverkets 

byggregler, Svensk byggtjänst,  Arne Elmroth 2007 (tagen 2009-04-20) 

2 Energihushållning och Värmeisolering, Byggvägledning 8, En handbok i anslutning till Boverkets 

byggregler, Svensk byggtjänst , Arne Elmroth 2007 (tagen 2009-04-20) 

3 Energihushållning och Värmeisolering, Byggvägledning 8, En handbok i anslutning till Boverkets 

byggregler, Svensk byggtjänst , Arne Elmroth 2007 (tagen 2009-04-20) 

4 Energihushållning och Värmeisolering, Byggvägledning 8, En handbok i anslutning till Boverkets 

byggregler, Svensk byggtjänst , Arne Elmroth 2007 (tagen 2009-04-20) 

21 Installationssamordning i praktiken, NCC Construction Sverige AB Region Öst (2002) (tagen 2009-

04-29) 

25 NCC:s Energiplattform – Delprojekt 6 - Handledning för val av system för energiproduktion (2007) 
(tagen 2009-05-11) 
 
26 NCC:s Energiplattform – Delprojekt 6 - Handledning för val av system för energiproduktion (2007) 

(tagen 2009-05-11) 

27 NCC:s Energiplattform – Delprojekt 5 – Verifiering och uppföljning av energianvändning (2007) 
(tagen 2009-05-06) 
 
28 NCC:s Energiplattform – Delprojekt 5 – Verifiering och uppföljning av energianvändning (2007) 

(tagen 2009-05-06) 

29 NCC:s Energiplattform – Delprojekt 5 – Verifiering och uppföljning av energianvändning (2007) 

(tagen 2009-05-06) 

33 Kunskapsdokument om Passivhus och lågenergihus, NCC (2008) (tagen 2009-05-25) 

34 Energi & Mijlö, 3/09 årg 80, Energi- och Miljötekniska Föreningens tidning, utgiven av EMTF Förlag 

AB (tagen 2009-05-18) 



36 
 

9.3 Muntliga källor 
6 Mats Lundkvist, NCC (tagen 2009-05-07) 

22 Mats Lundkvist, NCC (tagen 2009-05-07)  



37 
 

Bilaga 1 - Definitioner 
Atemp: Arean av samtliga våningsplan för temperaturreglerade utrymmen, 

avsedda att värmas till mer än 10 °C, som begränsas av klimatskärmens 

insida. Area som upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt 

och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller 

annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. 

Klimatzon I: Norrbottens, Västebottens och Jämtlands län. 

Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 

Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, 

Hallands, Blekinge och Gotlands län. 

 


