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Examensarbetet �Energieffektiva småhus� är utfört på uppdrag av Älvsbyhus representant i Östergötland
som också är initiativtagare till frågeställningen.	
Naturvårdsverket och Energimyndigheten har redovisat en prognos som tyder på att utsläppen av
växthusgaser kommer att öka kraftigt till år 2020. Naturvårdsverket konstaterar i prognosen att all
energianvändning påverkar miljön på något sätt och att en effektivisering av energianvändningen i
byggnader skulle bidra till minskad miljöpåverkan. För att styra bygg-bransch och fastighetsägare mot
lägre energiförbrukning har staten bl.a. skärpt kraven i Boverkets byggregler.
Syftet med denna studie är att ta reda på hur klimatskärmen på nybyggda prefabricerade småhus av trä
är konstruerade med avseende på energihushållning. Resultaten av studierna ska leda till ökad kunskap
om den tekniska nivån på våra nybyggda småhus samt vilka möjligheter som finns att förbättra
klimatskärmen för att minska energibehovet. Rapporten inleds med en teoretisk genomgång som ska ge
en bakgrund till problematiken kring energieffektivisering samt sätta in läsaren i terminologi,
grundläggande byggfysik och mekanismer som påverkar en byggnads värmebalans. Den empiriska
delen av rapporten behandlar en studie av typhus från sex av Sveriges största småhustillverkare.
Resultatet av beräkningarna visar att alla typhus klarar nuvarande BBR-krav i varierande utsträckning.
Framtida BBR-krav innebär en uppdelning av landet i två klimatzoner, norra och södra klimatzonen som
avdelas i höjd med Karlstad. Alla typhus klarade kraven för södra klimatzonen och inget typhus klarade
kraven för norra klimatzonen. I beräkningarna representerar Stockholm södra klimatzonen och Luleå
representerar norra klimatzonen.
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Sammanfattning 
Examensarbetet ”Energieffektiva småhus” är utfört på uppdrag av Älvsbyhus representant i 
Östergötland som också är initiativtagare till frågeställningen. 
  
Naturvårdsverket och Energimyndigheten har redovisat en prognos som tyder på att utsläppen 
av växthusgaser kommer att öka kraftigt till år 2020. Naturvårdsverket konstaterar i 
prognosen att all energianvändning påverkar miljön på något sätt och att en effektivisering av 
energianvändningen i byggnader skulle bidra till minskad miljöpåverkan. För att styra bygg-
bransch och fastighetsägare mot lägre energiförbrukning använder staten ekonomiska och 
administrativa styrmedel: Kraven i Boverkets Byggregler (BBR) har skärpts den 1 juli i år och 
lagen om energideklarationer träder i kraft i oktober i år.  
 
I en utredning konstaterar Boverket att det är omöjligt att räkna ut den samhällsekonomiska 
potentialen av en eventuell energieffektivisering. Ur privatekonomiskt perspektiv kan de 
enligt samma utredning dock tänka sig att en energieffektivisering kan leda till minskad 
känslighet för höjda energipriser. Boverket tror också att åtgärderna kommer att öka med-
vetenheten hos konsumenter och fastighetsägare och göra energieffektivitet till ett viktigt 
argument vid projektering och försäljning av byggnader. Forskare som arbetar med energi-
frågor förespråkar ett tankesätt som innebär ökat fokus på att reducera värmeförlusterna så 
mycket som möjligt, dvs. så tät och välisolerad klimatskärm som möjligt för att sedan 
dimensionera värmesystemet efter återstående energibehov. 
 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur klimatskärmen på nybyggda prefabricerade 
småhus av trä är konstruerade med avseende på energihushållning. Resultaten av studierna 
ska leda till ökad kunskap om den tekniska nivån på våra nybyggda småhus samt vilka 
möjligheter som finns att förbättra klimatskärmen för att minska energibehovet. Rapporten 
inleds med en teoretisk genomgång som ska ge en bakgrund till problematiken kring energi-
effektivisering samt sätta in läsaren i terminologi, grundläggande byggfysik och mekanismer 
som påverkar en byggnads värmebalans. Den empiriska delen av rapporten behandlar en 
studie av typhus från sex av Sveriges största småhustillverkare. 
 
Beräkningsprogrammet ENORM 2004 används för att beräkna typhusens energibehov för 
uppvärmning. Resultaten av beräkningarna används för att kontrollera att nuvarande BBR-
krav (BFS 2002:19) och framtida BBR-krav (BFS 2006:12) efterföljs. Den första jämförelsen 
sker enligt BFS 2002:19 där den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten (Fs) är avgörande. 
Den andra jämförelsen sker enligt BFS 2006:12 där specifik energiförbrukning (kWh/m2 · år) 
är avgörande. Jämförelser kommer också att ske mellan de olika typhusen i syfte att utreda 
eventuella skillnader i beräkningsresultat och konstruktion. De hus som inte klarar BBR-
kraven bearbetas i en bestämd ordning i beräkningsprogrammet tills kraven uppnås. 
Avslutningsvis förses alla typhus med en klimatskärm enligt den mest extrema formen av 
lågenergihus som är så välisolerad att inget värmesystem behövs. Syftet med jämförelsen är 
att ta reda på hur mycket energibehovet kan sänkas med åtgärder i klimatskärmen. 
 
Resultatet av beräkningarna (se tabeller på nästa sida) visar att alla typhus klarar nuvarande 
BBR-krav i varierande utsträckning. Framtida BBR-krav innebär en uppdelning av landet i 
två klimatzoner, norra och södra klimatzonen som avdelas i höjd med Karlstad. Alla typhus 
klarade kraven för södra klimatzonen och inget typhus klarade kraven för norra klimatzonen. I 
beräkningarna representerar Stockholm södra klimatzonen och Luleå representerar norra 
klimatzonen.



Jämförelse av Fs med nuvarande BBR-krav 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Fs, krav 0,207 0,186 0,210 0,209 0,209 0,210 
Fs, gräns 0,269 0,274 0,273 0,271 0,271 0,273 
Fs, aktuell = Um 0,242 0,202 0,191 0,168 0,223 0,217 
 

Behov av köpt energi för småhus i Stockholm i jämförelse med framtida BBR-krav max. 110 kWh/m2
·år 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Energibehov 
(kWh/m2

·år) 
107 89 93 89 105 102 

 

Behov av köpt energi för småhus i Luleå i jämförelse med framtida BBR-krav max. 130 kWh/m2
·år 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Energibehov 
(kWh/m2

·år) 
162 138 144 138 160 156 

 
 
Tilläggsberäkningar visar att typhusen med måttliga åtgärder såsom tjockare isolering och 
fönster med lägre U-värden skulle klara framtida BBR-krav i norra klimatzonen. Älvsbyhus, 
LB-hus, A-hus och Hjältevadshus behöver tjockare isolering i klimatskärmen för att klara 
BBR-kraven. Myresjöhus och Eksjöhus kan klara BBR-kraven om alla fönster byts ut till 
fönster med lägre U-värden. 
 
Om klimatskärmen däremot isoleras med extrema tjocklekar och förses med fönster med 
mycket låga U-värden blir energibehovet, inte helt oväntat, mycket lägre. Typhusen skulle 
klara BBR-kraven för norra klimatzonen med god marginal enligt nedanstående tabell. Denna 
typ av åtgärder har stor påverkan på bl.a. inomhusklimatet och måste föregås av omfattande 
beräkningar. 
 

Behov av köpt energi med mycket välisolerad klimatskärm 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Energibehov 
(kWh/m2

·år) 
i Stockholm 

 
58 

 
54 

 
59 

 
60 

 
62 

 
61 

Energibehov 
(kWh/m2

·år) 
i Luleå 

 
91 

 
88 

 
93 

 
96 

 
99 

 
98 

 
 
Om typhusen förses med klimatskärm med extrema isoleringstjocklekar kan energibehovet 
för uppvärmning minskas med i genomsnitt 40 %. Denna typ av åtgärder måste enligt min 
mening än så länge betraktas som en extrem lösning på energiproblemet. För tillfället ligger 
lösningen på en nivå någonstans mellan dagens standard och standarden som redovisas i 
ovanstående tabell, dvs. i nivå med framtida BBR-krav. 



Abstract 
This thesis is produced in corporation with Älvsbyhus representative in Östergötland. 
Älvsbyhus is for the moment the largest manufacturer of prefabricated detached timber 
houses in Sweden. 
 
A prognosis from the Swedish environmental protection agency and the Swedish energy 
agency suggests that the discharge of greenhouse gases will increase rapidly until 2020. The 
prognosis concludes that all energy use affects the environment to some extent and energy 
efficient buildings can contribute to a reduction of the greenhouse effect. The Swedish 
government are using economical and administrative instruments of control to guide the 
building companies and property owners. The Swedish building regulations concerning 
energy management has since 1 July 2006 been sharpened and the law of buildings energy 
performance will come into force in October 2006. 
 
The National Board of Housing, Building and Planning (BBR) has in the report “Piska och 
morot” concluded that it is impossible to estimate the socio economic potential of energy 
efficient buildings. The private economic potential can on the other hand lead to a decreased 
sensitivity to fluctuating energy prices. BBR’s report also suggests that the measurements 
could lead to an increased awareness and make energy efficiency to an important argument in 
project planning and marketing of buildings. Scientists working with energy matters are 
recommending a line of thought that means an increased focus on a reduction of energy losses 
through the building envelope. The building envelope should in other words have sufficient 
thermal insulation and protection against air leakage. The last step in the process would be to 
dimension the heating system after the remaining heating demand. 
 
The purpose with this study is to investigate how the building envelope on prefabricated 
houses of timber is constructed concerning rational use of energy. The results of the study are 
meant to lead to an increased knowledge about the technical level of our newly built houses 
and possible actions to decrease the energy use by changing the building envelope. The report 
begins with a theoretical section that explains the background and problems concerning 
energy effectiveness. The theoretical section is also meant to help the reader with an 
introduction in terminology, basic building physics and mechanisms that effects the heat 
requirements. The practical section of the report is a study of model houses from six of 
Sweden’s largest manufacturers of detached timber houses. 
 
A simulation programme (ENORM 2004) has been used to calculate the thermal needs for the 
model houses. The results from the calculations are used to decide if the model houses are 
following present (BFS 2002:19) and future (BFS 2006:12) building regulations (BR). The 
present regulations concern the total heat transfer coefficient (Fs = Um (W/m2K)) and future 
regulations concern the specific energy use (kWh/m2

·year). The model houses will also be 
compared to identify differences in construction and calculation results that has an effect on 
the heat requirements. Houses that do not live up to the BR will be submitted to changes in 
the building envelope until they meet the regulations. To conclude the practical section of the 
report the model houses will be provided with qualities from low energy houses. The purpose 
is to determine how the heat requirement is effected with extreme changes in the building 
envelope. 
 
The results from the calculations (see table’s below) show that all model houses meet up to 
present building regulations. 



Future building regulations prescribe that Sweden will be divided into two climate zones 
separated on a level with the city of Karlstad. All model houses met up with the demands for 
the southern climate zone and none of the model houses met up with the demands for the 
northern zone. In the calculations Stockholm represents the southern zone and Luleå 
represents the northern zone. 
 

Comparison with present BR (Fs) 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Fs, BR 0,269 0,274 0,273 0,271 0,271 0,273 
Fs, actual house 0,242 0,202 0,191 0,168 0,223 0,217 
 

Energy needed for heating in a house in Stockholm compared with future BR max. 110 kWh/m2
·år 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Energy 
(kWh/m2

·year) 
107 89 93 89 105 102 

 

Energy needed for heating in a house in Luleå compared with future BR max. 130 kWh/m2
·år 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Energy 
(kWh/m2

·year) 
162 138 144 138 160 156 

 
Additional calculations show that the model houses can meet the regulations for the northern 
climate zone with moderate changes in the building envelope. Älvsbyhus, LB-hus, A-hus and 
Hjältevadshus were provided with thicker thermal insulation to meet the BR. Myresjöhus and 
Eksjöhus were provided with windows with lower U-value to meet the BR. 
 
If the building envelope is provided with extreme thick thermal insulation and windows with 
very low U-value, the heating requirement will decrease. The model houses with these 
qualities would meet the BR for the northern climate zone without problems according to the 
table below. These kinds of changes in the building envelope will have a massive effect on the 
indoor climate and should be investigated properly before carried through. 

Energy needed for heating in a house with a building envelope with qualities from low energy houses 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Energy needed 
(kWh/m2

·year) 
in Stockholm 

 
58 

 
54 

 
59 

 
60 

 
62 

 
61 

Energy needed 
(kWh/m2

·year) 
in Luleå 

 
91 

 
88 

 
93 

 
96 

 
99 

 
98 

 
Additional calculations show that a building envelope as above can reduce the energy use for 
heating with 40 %. This type of measurements must be considered as an extreme solution to 
the energy problem. The optimal technical level for the building envelope is according to me 
somewhere between today’s standard and the standard as displayed above, in other words the 
standard described in the future BR.



Förord 
Detta examensarbete är det sista momentet i utbildningen till högskoleingenjör i 
Byggnadsteknik vid Linköpings tekniska högskola. Studierna som har resulterat i denna 
rapport har genomförts under våren och sommaren 2006. 
 
Jag vill med detta förord passa på att tacka Anders Wahlström på Älvsbyhus i Norrköping för 
att jag fick möjligheten att genomföra examensarbetet. Anders har formulerat rapportens 
frågeställning som är mycket aktuell både för samhället som helhet och för byggföretagens 
framtid. Informationsinsamlingen och beräkningarna som genomförts som en del av 
examensarbetet har gett mig en djupare förståelse för byggnader betraktat som system och 
bebyggelsens samspel med vår omgivning. Jag vill också tacka min handledare Henrik 
Andersson som bidragit med konstruktiv kritik, Anders Whass som med sedvanlig 
noggrannhet tagit sig an uppgiften som opponent, alla byggföretag som bidragit med uppgifter 
om deras typhus och EQUA Simulation AB som försett mig med ett utmärkt beräknings-
verktyg. Slutligen vill jag tacka min sambo Monika. Hon övertygade mig om mina egna 
möjligheter, hon stod ut med mitt vresiga humör och min frånvarande blick under 
tentaperioderna, hon uppmuntrade mig när självförtroendet sviktade, hon arbetade hårt under 
tre år utan att klaga för att kompensera för den ekonomiska svacka som mina studier 
inneburit. 
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Peter Sammelin
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1 Inledning 
Examensarbetet ”Energieffektiva småhus” är utfört på uppdrag av Älvsbyhus representant i 
Östergötland som också är initiativtagare till frågeställningen. Älvsbyhus är för närvarande 
Nordens största tillverkare av prefabricerade sektionshus av trä.  

1.1 Bakgrund 

Situation 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten har redovisat en prognos1 som tyder på att 
utsläppen av växthusgaser kommer att öka kraftigt till år 2020. Naturvårdsverket konstaterar i 
prognosen att all energianvändning påverkar miljön på något sätt och att en effektivisering av 
energianvändningen i byggnader skulle bidra till minskad miljöpåverkan. Av Naturvårds-
verkets rapport framgår att bostads- och servicesektorn står för 39 % av Sveriges totala 
slutliga energianvändning. Av dessa 39 % används 60 % till uppvärmning och varmvatten 
som till största del förbrukas i bostäder och lokaler.  
 
I forskarvärlden anser många att den tekniska nivån på våra byggnader, nybyggda och 
befintliga, är mycket lägre än vad som är möjligt med dagens kunskap och teknik.2 Boverket 
instämmer i detta påstående i rapporten3 ”Piska och morot” och konstaterar att 
effektiviseringspotentialen i byggnader är mycket stor, och att bl.a. energieffektivisering av 
småhus är en viktig åtgärd för att minska byggnaders miljöpåverkan. 

Orsak 
Skälet till att det inte byggs fler energieffektiva småhus är enligt byggbranschen att det inte 
finns någon efterfrågan. Byggföretagen prioriterar låga produktionskostnader för att hålla nere 
inköpspriset som är det huvudsakliga konkurrensmedlet. Konsumenterna å andra sidan 
förutsätter att de hus som finns på marknaden är så energieffektiva som möjligt.4 

Möjligheter 
En studie som utförts av Statens Energimyndighet visar att systematiska val av de mest 
energieffektiva komponenterna vid renovering av befintliga byggnader kan halvera energi-
användningen inom 50 år. Företrädare inom byggbranschen förespråkar att fokus ska läggas 
på det befintliga bostadsbeståndet i första hand, medan forskare menar att man inte kan låta 
bli att utveckla det nya beståndet eftersom de trots allt utgör vårt framtida befintliga bestånd.5 
Tekniska lösningar och konstruktioner som introduceras i nybyggda småhus och visar sig ha 
en positiv inverkan på energiförbrukningen kan även ”smitta” av sig på det befintliga småhus-
beståndet. 
 
 
 
 
                                                 
1 Naturvårdsverket (2005). Miljökonsekvenser av energieffektivisering i byggnader. Rapport 5510. CM 
Digitaltryck: Bromma 
2 Wall, Maria. Bygg energieffektivt – kunskapen finns. Fälth och Hässler: Värnamo 
3 Boverket (2005). Piska och morot – Boverkets utredning om styrmedel för energieffektivisering i byggnader. 
Boverket: Karlskrona 
4 Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24. Uppdragsnummer: 7025237 
5 Wall, Maria. Bygg energieffektivt – kunskapen finns 
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Motiv 
Enligt ett delmål i Riksdagens 15 nationella miljökvalitetsmål ska miljöbelastningen från 
energianvändningen i bostäder och lokaler minska och vara lägre 2010 än den var 1995. 
Naturvårdsverkets undersökning pekar ut energieffektivisering av byggnader som en viktig 
åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser, en bieffekt skulle bli minskade utsläpp av 
kväveoxider, partiklar och flyktiga ämnen (VOC). Naturvårdsverket bedömer att 
effektiviseringspotentialen med avseende på utsläpp av koldioxid, VOC, svaveldioxid, 
kväveoxider och partiklar är störst i småhussektorn. Det beror främst på att en stor del av 
småhusen är dåligt isolerade och värms upp av fossila bränslen och direktverkande el.6 

Styrmedel 
För att styra byggbransch och fastighetsägare mot lägre energiförbrukning använder staten 
ekonomiska och administrativa styrmedel. Kraven i Boverkets Byggregler (BBR) skärptes 
den 1 juli i år och lagen om energideklarationer träder i kraft i oktober i år. Boverket arbetar 
också på en lagändring som möjliggör snabba förändringar av BBR för att kunna anpassa 
kraven utifrån rådande tekniska förutsättningar. Det finns även förslag på att inrätta ett 
belöningssystem för dem som bygger bättre än BBR-kraven.7 

Konsekvenser 
Boverket konstaterar i en utredning8 att det är omöjligt att räkna ut den samhällsekonomiska 
potentialen av en eventuell energieffektivisering. Ur privatekonomiskt perspektiv kan 
Boverket dock tänka sig att en energieffektivisering kan leda till minskad känslighet för höjda 
energipriser. Andra konsekvenser kan vara att åtgärderna kommer att öka medvetenheten hos 
konsumenter och fastighetsägare och göra energieffektivitet till ett viktigt argument vid 
projektering och försäljning av byggnader. 

Genomförande 
Forskare som arbetar med energifrågor förespråkar ett nytt tankesätt, eller rättare sagt en 
utveckling av nuvarande tankesätt som innebär att byggnader bör betraktas som system. För 
att producera så energieffektiva byggnader som möjligt måste installationer och byggnads-
utformning integreras till en helhetslösning. En framgångsrik projekteringsprocess ska enligt 
forskare utföras i följande ordning9: 
 

1. Reducera värmeförlusterna så mycket som möjligt – Tät och välisolerad klimatskärm 
2. Effektivisera elanvändningen 
3. Utforma byggnaden så att solenergi tas tillvara 
4. Välj installationssystem som är enkla att hantera och förstå 
5. Välj värmesystem för att täcka kvarvarande uppvärmningsbehov 

 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Naturvårdsverket (2005). Miljökonsekvenser av energieffektivisering i byggnader. 
7 Boverket (2005). Piska och morot – Boverkets utredning om styrmedel för energieffektivisering i byggnader. 
8 Ibid 
9 Wall, Maria. Bygg energieffektivt – kunskapen finns 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur klimatskärmen på nybyggda småhus av trä är 
konstruerad med avseende på energihushållning. Resultaten av studierna ska leda till ökad 
kunskap om den tekniska nivån på våra nybyggda småhus samt vilka möjligheter som finns 
att förbättra klimatskärmen för att minska energibehovet. 
 
Syftet konkretiseras genom följande frågor: 

• Hur är nybyggda småhus konstruerade med avseende på energihushållning? 
• Hur ligger nybyggda småhus till i förhållande till nuvarande och framtida BBR-krav? 
• Hur kan stomkonstruktionen förbättras med avseende på energihushållning? 

1.3 Mål 
Uppdragsgivaren är ett förhållandevis litet företag och kan inte i samma utsträckning som 
t.ex. Skanska och NCC bedriva forskning och utveckling. Detta kan leda till att företaget inte 
får ta del av den kommunikation som sker mellan stora företag, myndigheter och forskare. 
Målet med detta examensarbete är att låta uppdragsgivaren ta del av detta informationsflöde. 
Informationen ska förhoppningsvis höja företagets tekniska medvetenhet samt ge en inblick i 
utvecklingen i byggbranschen för att på så sätt kunna anpassa sig till framtida krav från 
myndigheter och konsumenter. 

1.4 Målgrupp 
Av ovanstående anledning/ar är det viktigt att rapporten inte bara riktar sig till tekniskt kunnig 
personal, utan även kan redogöra problematiken för personal som jobbar med marknadsföring 
och försäljning. 

1.5 Avgränsningar 
Alla tillverkare som ingår i studien tillverkar sina hus i trä med mer eller mindre industri-
aliserade metoder. Typhusen som analyseras är 1-planshus på 120-150 m2 med sadeltak och i 
övrigt ordinär utformning utan arkitektoniska utsvävningar. Teoriavsnittet kommer därför 
endast att beröra denna typ av hus trots att andra material eller tillverkningssätt kan ge 
fördelar i detta sammanhang.  
 
Förändringar i en konstruktion får stora konsekvenser för inomhusklimatet, men på grund av 
studiens ringa omfattning (10 poäng) blir inte dessa konsekvenser utsatta för någon djupare 
analys. Trots detta är det viktigt att betona att alla ingrepp i klimatskärmen har stor påverkan 
på inomhusklimatet.  
 
Rapporten behandlar endast klimatskärmens förmåga att begränsa värmeförluster. Över-
väganden kring hållfasthet, bärförmåga, brand, fukt, estetik, mm. som återfinns i rapporten 
finns där för att dessa överväganden är en viktig del av resonemanget i övrig. Eventuella 
förslag på förändringar i syfte att sänka energiförbrukningen är inte utformade med hänsyn till 
arkitektur eller produktionstekniska aspekter. 

1.6 Metod 
Den teoretiska referensramen är ett resultat av litteraturstudier och efterforskningar på 
Internet. Syftet med teoriavsnittet är att ge en bakgrund till problematiken kring energi-
effektivisering samt sätta in läsaren i terminologi, grundläggande byggfysik och mekanismer 
som påverkar en byggnads värmebalans. 
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Den empiriska delen av rapporten behandlar en studie av typhus från sex av Sveriges största 
småhustillverkare. Genom kontakt med småhustillverkarna har underlag såsom huskataloger, 
ritningar och leveransbeskrivningar införskaffats. Information om U-värden har hämtats från 
beskrivningar och därefter kontrollberäknats och jämförts med dimensioner som angetts i 
ritningar.  
 
Typhusens egenskaper i övrigt kommer uteslutande från pappersritningar över sektioner, 
planer och fasader. U-värden och dimensioner har tjänat som indata i beräkningsprogrammet 
ENORM 2004 som är Sveriges mest använda energiberäkningsprogram. Resultatet av 
beräkningarna redovisas i tabellform och används för att bekräfta att nuvarande BBR-krav 
(BFS 2002:19) och framtida BBR-krav (BFS 2006:12) efterföljs. Den första jämförelsen sker 
enligt BFS 2002:19 där den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten (Fs) är avgörande. Den 
andra jämförelsen sker enligt BFS 2006:12 där specifik energiförbrukning (kWh/m2 · år) är 
avgörande. Jämförelser kommer också att ske mellan de olika typhusen i syfte att utreda 
eventuella skillnader i beräkningsresultat och konstruktion. 
 
De hus som inte klarar BBR-kraven bearbetas i en bestämd ordning i beräkningsprogrammet 
tills kraven uppnås. Avslutningsvis förses alla typhus med egenskaper enligt Passivhusmodell 
i syfte att visa vad som är möjligt med ny teknik på detta område. 
 
I studien ingår följande husfabrikat: Antal sålda hus 200510 (st) Marknadsandel (%) 

1. Älvsbyhus  492  8,4 
2. Myresjöhus  290  4,9  
3. LB hus  243  4,1  
4. Eksjöhus  189  3,2 
5. Hjältevadshus  174  3,0 
6. A-hus (Annebergshus) 135  2,3 

 

1.7 Disposition och källor 
Kapitel 1 inleder rapporten med bakgrund, syfte mm. 
 
Kapitel 2 beskriver teori i ämnet energieffektivisering och förklarar begrepp, uttryck, 
grundläggande byggfysik och beräkningsmetoder. 
 
Kapitel 3 tar upp tidigare, nuvarande och framtida BBR-krav samt energideklarationen.  
 
Kapitel 4 handlar om Lågenergihus och optimal isoleringstjocklek. 
 
I kapitel 5 presenteras beräkningsprogrammet ENORM 2004, de olika småhustillverkarna 
samt typhusen som ingår i den empiriska studien. 
 
Kapitel 6 redovisar indata och resultat av beräkningarna i tabellform med kommentarer. 
 
Kapitel 7 består av diskussion och slutsatser och skall leda fram till vilka åtgärder i 
klimatskärmen som i dagsläget är aktuella för nybyggda småhus. 
 
 
                                                 
10 Enligt material från uppdragsgivaren 
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Huvudskaliga källor som används i rapporten illustreras i Figur 1 och består mer detaljerat av: 
 

� Myndigheter – Regering, Boverket och Naturvårdsverket 
� Högskola & Universitet – Linköpings tekniska högskola, Lunds universitet och LTH 
� Byggbranschen – Småhustillverkare som ingår i studien samt NCC 

 
Figur 1. Illustration över disposition, källor och mål 

1.8 Energieffektivisering från 1700-talet till 2000-talet 
1700-talets vedbrist ledde till uppfinningen av kakelugnen som reducerade vedanvändningen 
till 20 %.11 
 
1956 orsakade Suezkrisen oljebrist som ledde till statliga bidrag för installation av 3-glas 
fönster och extra isolering. 
 
1973-års oljekris gjorde att energinormen blev striktare. Kraftiga subventioner för ROT-
åtgärder som t.ex. tilläggsisolering och fönsterbyten. Oljeuppvärmning ersattes till stor del av 
elvärme. Nya byggnader fick krav på U-värden för enskilda byggnadsdelar. 

� Fönster 2,0 W/m2K 
� Yttervägg 0,3 W/m2K 
� Golv och tak 0,2 W/m2K 

 
 

 

 

                                                 
11 Föreläsningsanteckningar. Helena Bülow-Hübe, Energi och byggnadsdesign. F 2 

1. Inledning 

2. Teoretisk referensram 

4. 
Lågenergi-

hus 

5. 
Empirisk 

studie 

6. Beräkningar & resultat 

7. Diskussion och slutsatser 

 

FORSKARE & 
HÖGSKOLA 
 

MYNDIGHETER 
Boverket, regering  

 

MÅL 

3.  
Krav och 
normer 

BYGGBRANSCHEN 
Småhustillverkare mm 

 



1 Inledning  Energieffektiva småhus   

 6 

1979-års oljekris orsakade utbyggnad av kärnkraften vilket ledde till överskott på el. Högre 
krav på U-värden för enskilda byggnadsdelar. 

� Fönster 2,0 W/m2K 
� Yttervägg 0,25 W/m2K 
� Golv och tak 0,17 W/m2K 

 
1988 infördes funktionskrav istället för krav på enskilda byggnadsdelar. 

� Helhetskrav 
� Delkrav på medel U-värde för hela byggnaden: Um, krav, bostad = 0,18 + 0,95 Af / Aom 
� Delkrav på lufttäthet: max 0,8 l/s vid ± 50 Pa tryckskillnad 
� Delkrav på värmeåtervinning: min 50 % 

 
Idag har man kvar alla funktionskrav med en skärpning av U-värdeskravet som numera 
benämns Fs, krav, bostad. 

� Delkrav på medel-U-värde för hela byggnaden: Fs, krav, bostad = 0,16 + 0,81 Af / Aom 
 
Framtida BBR-krav12 börjar gälla 30 juni, 2007 och är utformade enligt EU-direktiv 
2002/91/EG som innebär en övergång till krav på byggnaders energiprestanda. Bostäders 
specifika energianvändning får högst uppgå till:13 

� 110 kWh/m2
·år (Atemp) för klimatzon söder 

� 130 kWh/m2
·år (Atemp) för klimatzon norr 

 
I den specifika energianvändningen ingår inte hushållsel. 
 
I dagens samhälle är motivet till energieffektiviseringen mer kopplat till växthuseffekten än 
energibrist. Kyotoprotokollets undertecknande har resulterat i ökad medvetenhet om energi-
slöseriets konsekvenser. BBR ska förändras och anpassas till EU-direktiv (Energi-
deklarationen) som föreskriver begränsningar i en byggnads specifika energiförbrukning. 
Utvecklingen går med andra ord mot ett helhetstänkande som innebär att byggnader ska 
betraktas som system och projekteras och kontrolleras därefter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12 BBR 12 BFS 2006:12 
13 Utförligare beskrivning av nya BBR återfinns i kapitel 3.1.3 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Begrepp 
Effekt P    W 
Energi Q    Wh 
Värmeledningsförmåga λ   W/mK, W/m°C 
Värmemotstånd R   m2K/W, m2°C/W 
Värmegenomgångskoefficient U  W/m2K, W/m2°C 
Ytrelaterad värmeförlustkoefficient Fs  W/m2K, W/m2°C 
Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um W/m2K, W/m2°C 
Specifik värmekapacitet c   Ws/kgK 
Värmeflödestäthet q   W/m2 
 
Af Sammanlagd area för fönster, dörrar, portar och dylikt beräknat 

med karmyttermått (m2).    
Aom Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot 

uppvärmd inneluft (m2). 
 
 
FTX-system Ventilationssystem som återvinner värme ur frånluften och återger 

den via tilluften. 
 
FVP Ventilationssystem med värmepump som återvinner värme ur 

frånluften och återger den via radiator och/eller tappvarmvatten. 
 
BBR Boverkets byggregler 
 
BRA Bruksarea 
 
BOA Boarea 
 
Energiprestanda Byggnadens verkliga energiförbrukning 
 
Energibehov Teoretiskt värde på behovet av köpt energi 
 
Elförbrukning Den mängd el som byggnaden förbrukar 
 
Hushållsel El eller annan energi som används för hushållsändamål. T.ex. spis, 

kyl, frys och andra hushållsmaskiner samt belysning, datorer, TV 
och annan hemelektronik. 

 
Tillskottsvärme Överskottsvärme från bl.a. människor, installationer och 

solinstrålning som tillgodogörs byggnaden. 
 
Termografering Undersökning som genomförs med värmekamera för att lokalisera 

värmeläckage. 
 
Transmission Värmetransport genom ledning, strålning och konvektion. 
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2.2 Grundläggande byggfysik – Värmetransport 
Detta avsnitt beskriver förenklat hur värmetransport i en byggnad fungerar och vilka huvud-
sakliga parametrar som ingår. Syftet är att skapa en grundläggande förståelse för dessa 
företeelser före genomgång av energibalans och klimatskärmens utformning. Om inget annat 
anges är informationen i detta kapitel hämtad från studentlitteratur i tillämpad byggnads-
fysik14. 
 
Värmetransporten i en byggnad kan delas upp i tre olika delar och tre olika detaljnivåer. 
 
Värmetransporten sker genom: 

� Ledning 
� Strålning 
� Konvektion  

 
På följande nivåer: 

� Inom byggmaterialet 
� Mellan byggnadsdelar 
� Mellan byggnaden och omgivningen 

Ledning 
Värmetransport genom fasta material som t.ex. metaller sker uteslutande genom ledning. 
Transporten sker från ytor med högre temperatur till ytor med lägre temperatur. Sambandet 
kan förenklat uttryckas på följande vis: 
 
q = λ · T1 – T2 / d  W/m2 
 
Detta betyder att värmeflödestätheten (q) är beroende av temperaturskillnaden (∆T), 
materialets tjocklek (d) och materialets värmekonduktivitet (λ) (Tabell 1). Temperaturen kan 
anges som grader Kelvin (K) eller grader Celsius (°C). De olika temperaturangivelserna har 
olika nollpunkt men samma termiska differens och ger ingen skillnad i beräkningsresultatet så 
länge det handlar om temperaturdifferenser. Värmekonduktiviteten (λ) är ingen konstant utan 
varierar med materialets fuktinnehåll och temperatur. 
 

Tabell 1. Exempel på deklarerad värmeisoleringsförmåga för olika material 

Material Densitet kg/m3 λdekl W/mK 
Stål 7800 60 
Betong 2300 1,70 
Tegel 1700 0,70 
Lättklinkerbetong 1200 0,50 
Trä – furu, gran 500 0,14 
Cellulosafiber som lösull för vindsbjälklag 21 0,042 
Mineralull som lösull för vindsbjälklag 27 0,042 
Cellulosafiber som lösull för väggar 48 0,039 
Mineralull 20 - 80 0,036 
Cellplast EPS 20 för väggar 20 0,036 
Cellplast EPS 30 för mark 30 0,033 
                                                 
14 Peterson, Bengt-Åke (2004). Tillämpad byggnadsfysik. Studentlitteratur: Lund 
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Isoleringsmaterial som används i byggbranschen har en porositet på ungefär 95 % och 
transporterar värme genom ledning, strålning och konvektion enligt följande punkter: 
 

� Ledning i materialets fasta struktur 
� Ledning i gasen i materialets porer 
� Värmestrålning mellan ytorna i materialet 
� Konvektion i isoleringsmaterialet 

 
Vid praktisk användning av beräkningar används en så kallad praktiskt tillämpbar värme-
konduktivitet (λp) som tar hänsyn till ovanstående punkter samt eventuellt fuktig miljö. Om 
isoleringsmaterialet ligger i fuktig miljö ökar också fukthalten i materialet. Fukten fyller 
porerna i varierande omfattning och värmetransport genom ledning ökar vilket leder till 
försämrad isoleringsförmåga. 
 
Värmetransporten genom en konstruktion som består av flera homogena materialskikt kan 
beräknas enligt följande ekvation: 
 
Ri = di / λi    m2K/W 
 
Det enskilda värmemotståndet (Ri) beror på det enskilda materialets tjocklek (di) och värme-
konduktivitet (λi). Konstruktionens hela värmemotstånd från inneryta till ytteryta är summan 
av de enskilda materialskiktens värmemotstånd: 
 
R = ΣRi = R1 + R2 + R3 + … m2K/W 
 
Luftskikten närmast konstruktionens utsida och insida har isolerande egenskaper som beror på 
luftskiktens utseende och luftrörelser intill ytorna. För att ta hänsyn till detta används 
normerade värden som inkluderas i ΣR som då benämns RT, dvs. konstruktionens totala 
värmemotstånd från luft till luft.  
 

� Rsi = 0,13 m2K/W  för konstruktionens innerytor 
� Rse = 0,04 m2K/W  för konstruktionens ytterytor 

 
RT används sedan för att beräkna konstruktionens värmegenomgångskoefficient (U) som är 
ett mått som anger den värme som transmitteras genom konstruktionen: 
 
U = 1 / RT   W/m2K 
 
Med U-värdet, area och en temperaturdifferens kan värmeflödet genom konstruktionen 
beräknas: 
 
Q = U · (Tinne – Tute) · A  W 
 
Ovanstående formel visar på ett mycket enkelt sätt vad begränsning av värmeförluster handlar 
om. Värmeflödet beror på temperaturskillnaden, materialets värmeisolerande förmåga, arean 
och tjockleken. Sedan utförs korrektioner och justeringar för att åstadkomma ett värde som 
efterliknar verkligheten, dvs. klimatförutsättningar och den specifika byggnadens eller 
byggnadsdelens egenskaper. 
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U-värdet har i många år varit ett viktigt mått på hur väl en byggnad är isolerad; till en början 
som ett värde på egenskaperna för varje byggnadsdel och på senare år som ett medelvärde, 
(Um alt. Fs) för hela byggnaden. Den 30 juni 2007 tas U-värdeskravet på småhus över 100 m2 
bort. Då är det istället den totala energiförbrukningen som är intressant, men för att i 
projekteringsskedet kunna uppskatta energiförbrukningen används U-värdet som justeras och 
korrigeras enligt BBR. 

Strålning 
Strålningsutbytet mellan två ytor med olika temperatur sker på samma sätt som lednings-
utbytet, från den varmare ytan till den kallare ytan. Det sker till exempel mellan glasrutorna i 
ett fönster, mellan ytorna i luftspalter i väggar och tak och mellan ytterytorna på byggnaden 
och himlavalvet under klara kalla nätter. Värmestrålningen för ett material kan skrivas på 
följande sätt: 
 
q = ε · σ · T4  W/m2 
 
σ = 5,7 · 10-8 W/m2 K4 (Stefan Boltzman´s konstant) 
 
Strålningsintensiteten beror på kroppens temperatur i grader Kelvin och på emittansen (ε) 
(Tabell 2) som beskriver hur mycket en verklig yta i praktiken strålar jämfört med en 
motsvarande ideellt svart kropp. 
 

Tabell 2. Exempel på strålningstal för olika material 

Materialyta  Strålningstal ε 
Glas 0,94 
Tegel, puts 0,93 
Betong, takpapp 0,91 
Papper 0,80 – 0,90 
Trä 0,80 – 0,90 
Lackfärg 0,80 – 0,90 
Aluminiumfolie med ren och blank yta 0,05 – 0,08 
Blanka metaller 0,04 – 0,05 
 
Resulterande värmeflödestäthet (q) mellan parallella ytor, t.ex. luftspalter i ytterväggs-
konstruktioner kan beräknas enligt följande ekvation om man känner till skillnaden i 
strålningstal (ömsesidigt strålningstal εö) och temperatur: 
 
q = ar · (T1 · T2)  
 
där ar = 4 · εö · σ · T3

medel  
 
och Tmedel = medeltemperaturen mellan ytorna (K) 
 
Strålningsutbytet mellan byggnaden som helhet och omgivningen har störst inverkan på 
värmebalansen under kalla klara nätter. Om den motstrålande temperaturen från himlavalvet 
är betydligt lägre än lufttemperaturen kan ytor som i olika grad vätter mot det kalla himla-
valvet bli kallare än lufttemperaturen. Detta fenomen kan visa sig som frostbelagda yttertak 
trots att lufttemperaturen inte varit under fryspunkten.  
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Vid överslagsmässig beräkning av nattutstrålningen från en yta används en fiktiv 
uteluftstemperatur som kan sättas till: 
 

� 10°C lägre än uteluftstemperaturen för horisontella ytor 
� 5°C lägre än uteluftstemperaturen för vertikala ytor 

Solstrålning 
Desto varmare strålkällan är desto kortvågigare är strålningen; solstrålningen är kortvågig och 
värmestrålningen från inredningen i en byggnad är långvågig. Skillnaden i våglängd gör att 
strålningen får olika egenskaper som kan utnyttjas i värmebalansen. Ett exempel: Ett 
fönsterglas släpper igenom den kortvågiga solstrålningen men släpper inte ut den långvågiga 
värmestrålningen inifrån rummet på grund av ett lågemissionsskikt (tennoxid eller silver), och 
ger på så vis ett gratistillskott till värmebalansen. Solinstrålningen genom fönstret är inte 
fullständig, största delen av den kortvågiga strålningen transmitteras genom glaset medan en 
viss del absorberas och reflekteras. Energi från solen ger även ett tillskott till värmebalansen 
genom andra delar av klimatskärmen. Tak och fasader lagrar värme beroende på strålnings-
intensiteten (I0), ytornas orientering i förhållande till den infallande strålningen (φ) och 
ytornas absorptionsegenskaper (asol) (Tabell 3).  
 
Ytans absorberade värmeeffekt (q) kan skrivas: 
 
q = asol · I0 · cos φ W/m2 
 
där I0 ≈ 1090 W/m2  
 

Tabell 3. Exempel på absorptans för olika material 

Materialyta Absorptans asol 
Asfaltsbeläggning 0,93 
Mörk yta, mörkgrå skiffer, fuktig jord 0,9 
Betong 0,6 – 0,7 
Tegel, röd, grön och grå färg 0,7 
Ljus yta, gult tegel 0,4 
Vitkalkad yta 0,3 
Vit färg 0,25 
 
Solstrålningens effekt kan beräknas med ovanstående information samt ytans position och 
storlek, årstid och klockslag. För beräkningar som sträcker sig över längre tid måste även 
statistik över molnighet vägas in. Timvärden för instrålad solenergi finns tillgänglig för alla 
städer i Sverige. Tabell 4 visar summerade timvärden (W/m2) för Kiruna, Stockholm och 
Malmö i juni samt antalet mulna och klara dagar för samma månad, resterande dagar är 
halvmulna. 
 

Tabell 4. Summerade timvärden för instrålad solenergi (W/m2) 

 Söder Väster Norr Öster Horisontal Mulet Klart 
Kiruna 6310 6820 4890 6820 8470 15,3 3,3 
Stockholm 5460 6190 3210 6190 8540 7,8 5,7 
Malmö 5030 5980 2950 5890 8640 8,4 6,5 
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Molnighetens inverkan kan justeras vid förenklad beräkning på följande sätt: 
 

� Klara dagar multipliceras med molnfaktorn 1,0 
� Halvklara dagar multipliceras med molnfaktorn 0,65 
� Mulna dagar multipliceras med molnfaktorn 0,25 

 
Om beräkningen gäller fönster måste hänsyn tas till transmittans som varierar med antalet glas 
och solinstrålningens vinkel enligt följande: 
 

� Englasfönster har transmittansen 0,85 för infallsvinkeln 0-50°, därefter avtar 
transmittansen och går nästan linjärt från 0,70 till 0,00 då infallsvinkeln går från 70° 
till 90°. 

� Treglasfönster har transmittansen 0,70 för infallsvinkeln 0-50°, därefter avtar 
transmittansen och går nästan linjärt från 0,60 till 0,00 då infallsvinkeln går från 60° 
till 90°. 

Konvektion 
Värmetransport genom konvektion kan ske med vatten eller luft som på grund av densitets-
skillnader, fläkttryck eller vindtryck orsakar ett värmeutbyte. Luftcirkulationen mellan rutorna 
i ett flerglasfönster som överför värme, eller otätheter i klimatskärmen som släpper in värme 
är exempel på konvektiv värmetransport med luft. Vatten från nederbörd som dräneras i 
värmeisoleringsmaterial på utsidan av källarväggar är ett exempel på konvektiv värme-
transport med vatten.  
 
Värme som transporteras via konvektion med luftens rörelser genom en konstruktion kan 
skrivas (t.ex. värmeläckage in i klimatskärmen): 
 
Q = c · r · (T1 – T2) · Ra  W 
 
Värmen (Q) som transporteras beror på temperaturdifferensen (∆T), luftflödet (Ra), luftens 
värmekapacitet (c) och luftens densitet (ρ). 
 
Värme som transporteras via konvektion med luftens rörelser utefter en yta kan skrivas (t.ex. 
värmeutbytet mellan fönsterglas): 
 
qc = ac · (Ts – Tluft)  W/m2 
 
Värmeflödestätheten (qc) beror på ytans temperatur (Ts), den strömmande luftens temperatur 
(Tluft) och den konvektiva värmeöverföringskoefficienten (ac). Värmeöverföringskoefficienten 
för utomhusytor är beroende av vindhastigheten och för inomhusytor brukar normerade 
värden användas för stabila, instabila och normal luftskikt enligt följande punkter: 
 

� aci = 2,5 för väggytor med normal naturlig konvektion 
� aci = 0,7 för tak- och golvytor med termiskt stabila luftskikt 
� aci = 5,0 för ytor med instabila luftskikt t.ex. golv med golvvärme 
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2.3 Värmebalans 
En byggnads värmebalans (Figur 2) utgörs av förluster och tillskott. Värmeförluster genom 
byggnadens tak, väggar, golv, luftläckage och ventilation balanseras till viss del av värme-
tillskott från personer, processer, solinstrålning, hushållsel, värmeåtervinning och effekter av 
värmekapacitet. För att upprätthålla värmebalansen under uppvärmningssäsongen krävs ett 
värmesystem. Tillskottsenergin brukar benämnas gratisenergi medan energi som används för 
värmesystem, varmvatten och hushållsel av naturliga skäl kallas köpt energi. Behovet av köpt 
energi till värmesystemet beror på byggnadens värmeisolerande egenskaper samt temperatur-
skillnaden mellan ute och inne, dvs. klimatet och kravet på komfort. Mängden energi som 
förbrukas i ett specifikt ögonblick benämns effektbehov. Vid dimensionering av värme-
systemet beräknas byggnadens effektbehov som skillnaden mellan förluster och gratistillskott 
på årets kallaste dag för den specifika orten (DUT).  
 

 
Figur 2. Energiflöden i en byggnad 

Källa: Wall, Maria. Bygg energieffektivt – kunskapen finns 
 
 

Sammanfattning - Värmetransport 
För att minska värmetransporten genom klimatskärmen krävs: 

� Så lågt λ-värde som möjligt → Så högt R-värde som möjligt → Så 
lågt U-värde som möjligt 

� Så liten area som möjligt 
� Så stor tjocklek som möjligt 
� Så liten temperaturskillnad som möjligt 
� Så lite luftrörelser som möjligt både i och utanför konstruktionen 
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Energiförluster genom transmission via ytterväggar, golv och tak, ventilation och läckage är 
de största förlustkällorna (Figur 4). Dessa förlustkällor är reglerade enligt svensk lag och bör 
begränsas för att minimera byggnadens energibehov och uppfylla kraven på energi-
hushållning. Figur 3 och 4 visar ett exempel på den energi som går åt för ett normalt en-
familjshus i Mellansverige med två våningar på totalt 192 m2 och ett medel-U-värde på ca 
0,40 W/m2K. Det höga U-värdet beror på förhållandevis stor fönsterarea (22 % av väggarean) 
som på grund av höga U-värden släpper genom ungefär tio gånger mer värme än övriga 
klimatskärmen per ytenhet. Av byggnadens värmeförluster enligt Figur 4 utan värmeväxlare, 
utgör transmissionsförlusterna ca 62 %, ventilationsförlusterna ca 32 % och infiltrations-
förlusterna ca 6 %.  
 
 

 

Behovet av köpt energi för uppvärmning 
Värmeenergibehovet (Q) kan skrivas:15 
 
Q = Qtrans + Qinfiltr + Qvent – Q återv – Q gratis  (Wh) 
 
För att kunna beräkna energibehovet för uppvärmning måste förluster genom transmission, 
ventilation, läckage och köldbryggor beräknas för en godtycklig tidpunkt. Det momentana 
effektbehovet (P) beräknas enligt följande ekvation: 
 
P = Qtot(Tinne – Tute) - Pgratis    (W) 
 
där Pgratis är gratisvärmeeffekt och Qtot är byggnadens specifika värmeeffektförlust som kan 
delas upp i specifik transmissionsförlust (Qt), specifik förlust för okontrollerad ventilation 
(Qov) och specifik ventilationsförlust enligt (Qv): 
 

Qtot = Qt + Qov + Qv   (W/°C) 
 
 
                                                 
15 Warfvinge, Catarina (2003). Installationsteknik AK för V. Lunds universitet. Institutionen för byggande och 
arkitektur. Lunds tekniska högskola. 

Figur 3. Exempel på tillförd energi för ett 
enbostadshus med normal isoleringsstandard 

Figur 4. Exempel på avgiven energi för ett 
enbostadshus med normal isoleringsstandard 



2 Teoretisk referensram  Energieffektiva småhus   

 15 

där Qt  = ΣUj · Aj + ΣQköldbryggor 
Qov = qov · r · cp 
Qv = qv · r · cp · (1-υ) 

  
och Uj = respektive byggnadsdels U-värde (W/m2K) 
 Aj = respektive byggnadsdels yta (m2) 
 r = luftens densitet 1,2 kg/m3   
 cp = specifik värmekapacitet för luft 1000J/kg°C 
 υ = återvinningsverkningsgrad (-) 
 qv = luftflöde (m3/s) 
 qov = okontrollerat luftflöde (m3/s) 
 
För att beräkna energibehovet för ett helt år krävs det att man vet vid vilken utomhus-
temperatur som byggnaden kräver uppvärmning för att bibehålla inomhustemperaturen. 
Gratisvärmetillskottet medverkar till att värmesystemet kan stängas av före den önskade 
inomhustemperaturen har uppnåtts. Temperaturen som är skillnaden mellan inomhus-
temperaturen och gratisvärmen kallas gränstemperatur (Tgräns) och anger gränsen för när det 
krävs aktiv uppvärmning. Figur 5 är ett varaktighets-
diagram som visar gränstemperaturen samt Tinne och 
Tute. Den streckade ytan i diagrammet motsvarar 
tiden (timmar) och temperaturen (°C) som anger det 
specifika värmeenergibehovet i enheten gradtimmar 
(°Ch). Det finns även tabellerade värden med grad-
timmar för alla Sveriges orter där antalet gradtimmar 
bestäms utifrån gränstemperatur och normal-
temperatur (som vid approximativ beräkning kan 
sättas lika med årsmedeltemperatur för orten). 
Energibehovet under ett år blir antalet gradtimmar 
(Gt) multiplicerat med specifika värmeförlusterna: 
 
Q = Qtot · Gt   (Wh)  
 
För exakta beräkningar krävs även hänsyn till byggnadens värmekapacitet som anger 
byggnadens förmåga att svara mot temperaturförändringar: Överskottsvärme från dagen, t.ex. 
från solinstrålning, kan tillgodogöras under natten vilket minskar värmebehovet under natten 
och även eventuella kylbehov under dagen. För en fullständig beräkning av behovet av köpt 
energi för uppvärmning krävs också hänsyn till ledningsförluster, omvandlingsförluster i 
värmesystemet, hushållsel, fastighetsel och tappvarmvatten. 

 

 

 

 

 

Figur 5. Varaktighetsdiagram 

Källa: Warfvinge, Catarina (2003). 
Installationsteknik AK för V 
 

Sammanfattning – Värmebalans 
� Värmeförluster sker via transmission, ventilation och läckage. 
� Värmetillskott kommer via solinstrålning, personvärme, elektronisk 

utrustning och värmesystem. 
� Behovet av köpt energi för uppvärmning styrs av tillskott, förluster och 

antalet gradtimmar för den aktuella orten. 
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2.4 Klimatskärmen 
Klimatskärmen kan definieras som gränsen mellan uppvärmd inneluft och uteluft. Den 
grundläggande funktionen är att skydda de boende från bl.a. regn, snö, vind, solstrålning och 
varierande temperaturer. Tak, väggar och golv ska med andra ord skärma av uteklimatet så att 
inneklimatet blir behagligt och hälsosamt samtidigt som energihushållningen ska vara till-
fredsställande.  
 
För att försäkra sig om att den grundläggande funktionen uppfylls finns ett antal 
funktionskrav för byggnaden som helhet: 
 

� Hälsosam innemiljö 
� God komfort 
� Låg energiförbrukning 
� God beständighet 

 
Ovanstående funktionskrav ingår i byggnadsfysikalisk dimensionering som används för att 
skapa sunda och miljövänliga byggnader. Projektering av byggnader är en komplicerad 
process som kan sträcka sig över lång tid och bli föremål för många olika intressen. Det är 
därför viktigt att komma ihåg att energihushållning innebär att begränsa energiförbrukningen 
till en så låg nivå som möjligt utan att göra avkall på hälsa och komfort. Vid byggnads-
fysikalisk dimensionering av klimatskärmen finns tre funktionskrav att ta hänsyn till. Tak, 
väggar och grund ska vara: 
 

� Tillräckligt värmeisolerande 
� Tillräckligt fuktskyddande 
� Tillräckligt hållbara  

 
För att försäkra sig om låg energiförbrukning är det viktigt att i första hand begränsa 
värmeförlusterna genom att konstruera en tät och välisolerad klimatskärm. Välisolerad 
betyder att klimatskärmen ska konstrueras så att transmissionsförlusterna begränsas, medan 
kravet på täthet betyder att förluster genom infiltration (läckage) ska begränsas. Det finns 
även yttre faktorer som påverkar en byggnads energiförbrukning, t.ex. läget, lokalklimatet, 
mikroklimatet, orienteringen, soltillgängligheten, säsongsvariationerna, vegetationen och 
vinden. Dessa faktorer är inte av byggnadsteknisk karaktär, men kan ha stor betydelse för 
klimatskärmens utformning och funktion.  

Transmissionsförluster 
Köldbryggor byggs in i konstruktionen mer eller 
mindre medvetet medan läckage oftast beror på 
bristande projektering eller dåligt utförande. Dessa 
värmeförluster är onödiga men förhållandevis små i 
jämförelse med den transmission som sker via 
klimatskärmen (enligt Figur 4). En metod för att 
minska förluster genom transmission är att begränsa 
ytan genom att optimera/minimera omslutningsarean. 
Detta är en fördel med radhus och parhus som delar en 
eller två yttervägg/ar med grannen. Det går också att 
optimera formen på huskroppen för att minska 
omslutningsarean.  

Figur 6. Illustration av förhållandet 
mellan form och omslutningsarea 

Källa: Helena Bülow-Hübe, Energi och 
byggnadsdesign. F 5 
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En kvadratisk form är att föredra framför utdragen form som illustreras i Figur 6. Omvänt 
förhållande gäller för rad- och parhus där utdragen form kan göra att större yta av ytterväggen 
delas med grannen. 
 

 
Figur 7. Termografering av en fasad med konstruktiva och geometriska köldbryggor 

Källa: Flir Systems. http://www.flirthermography.com/sweden/industries/industry/1010/ 
 
Figur 7 visar ett hus med svagheter i klimatskärmen. Figuren kan leda betraktaren till att tro 
att bilden visar en temperaturfördelning som är statisk, vilket i och för sig kan vara sant, men 
med värmeledningskunskaperna i färskt minne vet läsaren att värmetransport alltid sker från 
en varm yta till en kall yta. Med andra ord: Figur 7 visar en skillnad i temperatur som leder till 
transport av energi. Röda områden är i huvudsak geometriska köldbryggor och gula områden 
visar både konstruktiva och geometriska köldbryggor. 

Köldbryggor 
En köldbrygga uppstår där en byggnadsdel med sämre isoleringsegenskaper helt eller delvis 
bryter igenom ett värmeisoleringsskikt. Det fyra olika typer av köldbryggor: 

• Konstruktiva 
• Geometriska utsträckta i en linje 
• Geometriska i en punkt 
• Vid genomföringar för installationer (kan också vara orsak till läckage) 

 
Konstruktiva köldbryggor är dolda och utgörs till största del av stommen i traditionellt byggda 
trähus. Reglarna som är dolda i konstruktionen försämrar värmemotståndet lokalt på grund av 
högre U-värde. Korrigeringar för denna typ av köldbryggor utförs vid beräkning av U-värdet 
för de olika byggnadsdelarna. 
 
Geometriska köldbryggor uppstår i anslutningen mellan två utsträckta konstruktionsdelar: 

• Alla hörn där utsidan är större än insidan 
• Bjälklagsanslutning i yttervägg 
• Anslutning mellan grund och yttervägg 
• Anslutningen mellan yttertak och tak 
• Infästning av fönster 
• Anslutningen mellan yttervägg och dörr 
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Värmeförluster genom punktköldbryggor och genomförningar försummas vanligtvis vid 
beräkningar av energibehov. 

Fönster 
Fönster är en stor förlustkälla i värmebalansen på grund av glasets och karmens höga U-
värden. Fönster bör ha låga U-värden och helst begränsas i både antal och storlek. Beroende 
på fönsterplacering bör också byggnaden placeras för optimalt tillvaratagande av solin-
strålning. En optimal byggnad i energihänseende skulle kunna vara en arkitektonisk katastrof. 
Fönster ska t.ex. placeras i djupa fönsternischer för att minska transmissionsförluster genom 
köldbryggor. Värmetransporten genom ett fönster sker som i ytterväggsisoleringen via 
ledning, strålning och konvektion, men med den skillnaden att transporten genom strålning 
sker i högre grad. Värme transporteras ut både i och kring fönstret när det är varmare inomhus 
och in genom strålning under dagtid. För att optimera ett fönsters funktion har man 
koncentrerat sig på att förhindra konvektion i luftspalterna och att minska andelen långvågig 
värmestrålning som strålar ut. Detta åstadkommer man genom att fylla luftspalterna i isoler-
glasen med ädelgaser som minskar konvektionen, och lågemissionsskikt som reflekterar den 
långvågiga värmestrålningen. Fönster med U-värden under 1,0 W/m2K är inte ovanliga idag. 
Nackdelen med dessa fönster är kondensrisken som kan uppstå på grund av värmeut-
strålningen mot kall himmel.  

Begränsning av transmissionsförluster 
För att minska värmeförlusterna genom transmission är det viktigt att takbjälklag, golv-
bjälklag och ytterväggar är ordentligt isolerade med minimalt antal köldbryggor. Brister i 
vindtätningen kan också försämra isoleringens värmeisolerande förmåga och bör monteras så 
långt ut i klimatskärmen som möjligt. För att minimera transmissionsförlusterna genom 
ytterväggen kan isoleringen monteras i flera skikt, antingen som heltäckande skivor eller 
korslagd regelstomme (Figur 8, 9 och 10). Tjockare isolering ger förstås ett bättre U-värde, 
men med flera isoleringslager (och bra utförande) minskar även antalet köldbryggor och 
otätheter. Denna princip gäller förstås även tak- och golvbjälklag (Figur 11 och 12). När det 
gäller platta på mark är kantbalken en stor köldbrygga som måste isoleras ordentligt (Figur 
12). 
 
 

Figur 8. Yttervägg med 1 
isoleringslager 

Källa: http://www.paroc.se 

Figur 9. Yttervägg med 2 
isoleringslager 

Källa: http://www.paroc.se 

Figur 10. Yttervägg med 
korslagd regelstomme 

Källa: Helena Bülow-Hübe, 
Energi och byggnadsdesign. F 5 
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Läckageförluster 
De svaga punkterna på en byggnad är 
skarvar mellan ytterväggar och grund-
läggning, skarvar mellan ytterväggar och 
takbjälklag, fönster, dörrar och alla genom-
föringar som penetrerar klimatskärmen 
(Figur 13). Träregelkonstruktioner är i 
jämförelse med putsad lättbetong, putsad 
tegel eller betong en otät konstruktion. Det 
vanligaste lufttäta materialet som används 
på täta sidan i träregelkonstruktioner är 
plastfolie av polyeten. Det finns ett antal 
olika material på marknaden som kan 
betraktas som mer eller mindre optimala i 
sammanhanget, men när det gäller 
monteringsmetoder vid skarvning av 
materialet kan däremot kvaliteten variera. 
Det räcker med slarvigt utförande för att 
misslyckas med BBR-kravet (0,8 l/s,m2), 
som dessutom sällan eller aldrig 
kontrolleras. Figur 15 och 16 visar hur 
läckage i skarven mellan yttervägg och 
grundläggning kan upptäckas med 
termografering. 
 
 
 
 

Figur 11. Takbjälklag med 3 
isoleringslager 

Källa: http://www.paroc.se 

Figur 12. Platta med flera 
isoleringslager 

Källa: http://www.paroc.se 

Figur 13. Svaga punkter med avseende på 
luftläckage 

Källa: Adalberth, Karin (1998). God lufttäthet – En 

guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer.  
 

Figur 14 Svaga punkter på en byggnad 
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En springa på 5 mm som är två meter lång kan stå för nästan hälften av tillåtet läckage (Tabell 
5). Springor och hål kan uppstå genom slarvigt utförande vid skarvning av det lufttäta skiktet, 
eller till och med undermålig grundläggning som i sin tur kan orsaka otätheter på grund av 
sättning. Tabell 5 gäller för en byggnad med en omslutningsarea på 200 m2 som uppfyller 
kraven i BBR (BFS 2002:06), dvs läckage vid 50 Pa tryckskillnad. 
 

Tabell 5 Några olika springors betydelse för en byggnads luftläckning 

Källa: Adalberth, Karin (1998). God lufttäthet – En guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Springa 0,25 mm, 50 m

Springa 0,5 mm, 40 m

Springa 1 mm, 20 m

Springa 5 mm, 2 m

Hål ø 10 mm

Hål ø 40 mm

Hål ø 80 mm

Tot. enligt BBR-krav

Luftläckning vid 50 Pa tryckskillnad (l/sm2)

 
 
Den huvudskaliga målsättningen är att uppfylla BBR-kravet för luftläckage vid 50 Pa 
tryckskillnad, men det kan vara av vikt att känna till vindens påverkan på tryckskillnaden. 
Vindhastigheten påverkar tryckskillnaden exponentiellt: 
 
p = c · rl · v

2 / 2 
 
rl  luftens densitet kg/m3 
c formfaktor (Figur 17) 
v vindhastighet m/s 
 

Figur 15. Vanligt foto av Figur 16 
 
Källa: Flir Systems. 
http://www.flirthermography.com/sweden/indust
ries/industry/1010/ 

Figur 16. Termografering av läckage i skarv 
mellan golv och vägg 

Källa: Flir Systems. 
http://www.flirthermography.com/sweden/indust
ries/industry/1010/ 
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Vindens påverkan varierar beroende på vind-
riktning och -hastighet, terrängförhållanden och 
byggnadens utformning. Pilarna i figur 17 visar 
vindens riktning på vänster sida om byggnaden 
samt ”suget” som uppstår vid gavlar och läsida. 
Det bildas med andra ord ett övertryck på 
byggnadens lovartsida och undertryck på läsidan 
och gavlarna. På grund av detta förhållande 
bildas ett undertryck inne i byggnaden. Omvänt 
förhållande gäller om det av någon anledning finns 
stora otätheter på byggnadens lovartsida. Vinden 
”suger” ut inneluften ur byggnaden eller ”trycker” 
in uteluften in i byggnaden ofta med en 
temperatursänkning och komfortproblem som 
följd. Omotiverade otätheter påverkar också eventuell värmeåtervinning som får nedsatt 
funktion. En värmekamera kan vara ett bra verktyg för att lokalisera eventuellt läckage (Figur 
15 och 16), men för att testa en byggnads totala läckage i m3/h måste byggnaden provtryckas. 
Detta kan utföras med hjälp av en fläkt som placeras i en fönster- eller dörröppning. Alla 
avsiktliga öppningar måste tätas, t.ex. ventiler, tomma vattenlås och öppna spisar. Fläkten 
skapar en positiv och negativ tryckdifferens på 20, 30, 40, 45, 50 och 55 Pa som ritas in i ett 
diagram och används för att beräkna ett medelvärde.  

Begränsning av läckageförluster 
Plastfolie är det vanligaste materialet som används vid lufttätning av byggnader. Materialet 
har en god lufttätande förmåga och har dessutom ett högt ånggenomgångsmotstånd. För att 
uppnå optimal lufttäthet är det viktigt att antalet skarvar är så få som möjligt och att rätt 
monteringsmetod används vid skarvning och förankring.  
 
Råd och anvisningar vid montering av plastfolie16: 
 

� Tejp får inte användas, inte ens som monteringshjälpmedel 
� Häftklammer av koppar eller järn får inte användas, inte ens som 

monteringshjälpmedel. 
� Tätning av genomföringar t.ex. rör, rörhylsor, eldosor mm skall utföras med för 

ändamålet godkänd tätmassa eller dubbelhäftande skarvband. 
� Plastfolie skall svetsas eller monteras med klämd skarv, med hjälp av t.ex. spiklist. 

Klämd skarv skall utföras med minst 200 mm överlapp. 
 
Fördelen med plastfolie är att den kan användas både som luft- och diffusionstätning. 
Traditionell monteras folien invändigt bakom väggbeklädnaden (gips- eller spånskiva) för att 
förhindra att fukt tar sig in i konstruktionen. Nackdelen med denna konstruktionslösning är att 
det är svårt att få tätt vid genomföringar, anslutningar till andra material och el-installationer. 
Plastfolien blir dessutom utsatt för brukarens påverkan genom t.ex. taveluppsättningar. Om 
tätskiktet istället förflyttas utåt i konstruktionen kan el-dragningar och eventuella tavel-
uppsättningar göras utan att påverka plastfolien. Tätskiktet får inte förläggas för långt in i 
konstruktionen eftersom inomhusluften kommer att strömma ut i konstruktionen tills den 
stöter på plastfolien, i värsta fall med fuktskador som följd.  
                                                 
16 Adalberth, Karin (1998). God lufttäthet – En guide för arkitekter, projektörer och entreprenörer 

Figur 17. Exempel på formfaktor c 

Källa: Adalberth, Karin (1998). God lufttäthet – 

En guide för arkitekter, projektörer och 

entreprenörer.  
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En tumregel är att diffusionstätningen bör vara monterad innanför en tredjedel av väggens 
värmeisoleringstjocklek. Om t.ex. värmeisoleringstjockleken är 240 mm så får 
diffusionsspärren monteras högst 80 mm ut i konstruktionen. 

Geografisk placering 
Sverige har stora variationer i temperatur, nederbörd, vind och 
solstrålning etc. Årsmedeltemperaturen som används vid 
beräkning av energibehov varierar från -3°C i norr till 8°C i 
söder (Figur 18). Dimensionerande utetemperatur (DUT) som 
används vid dimensionering av värmesystem varierar beroende 
på byggnadens tidskonstant från -29,5°C i norr till - 13,5°C i 
söder. Fjällen och kusten orsakar också variationer i klimatet 
som måste vägas in i en byggnads värmebalans. Medelvind-
hastigheten för ett år varierar från 4 m/s i inlandet till 6-7 m/s i 
fjäll- och kustområden. Tillgänglig energi från solstrålningen 
varierar från 1100 timmar per år till 1900 timmar per år. Det 
kan finnas stora lokala variationer som måste vägas in i den 
byggfysikaliska dimensioneringsprocessen. För noggranna 
beräkningar och bedömningar krävs detaljerad statistik som 
finns tillgänglig hos SMHI. Klimatstatistiken uppdateras 
kontinuerligt (och SMHI:s prognoser visar att Sveriges klimat 
förändras i sådan takt att byggnader som uppförs idag kan 
komma att utsättas för ett klimat som de inte är dimensionerade 
för. Prognoserna är osäkra, men pekar på att medeltemperaturen 
kommer att stiga och orsaka fler extrema situationer som 
värmeböljor, kraftigare stormar och skyfall). 

Placering i terrängen 
Vid val av DUT bör hänsyn tas till lokala avvikelser från det genomsnittliga klimatet på en 
ort. Stadskärnor har i regel högre lufttemperatur än förorter. Ett hus som står i en sänka 
och/eller i skugga kan bli utsatt för lägre temperaturer än närliggande hus. Vindhastigheten 
varierar beroende på terrängen, friktionen mot vegetation eller bebyggelse bromsar upp 
vindhastigheten närmast marken med den självklara konsekvensen att slätt och kust blir utsatt 
för högre vindhastigheter än skog och storstadsområden. På utsatta platser kan en låg takfot 
”lyfta” vinden över huset och på så sätt minska vindtrycket mot lovartfasaden och 
undertrycket som blidas kring gavlarna. Även byggnadens vinkel mot den vanligaste 
vindriktningen kan optimeras för att ”styra” vinden istället för att ”stoppa” vinden. SMHI för 
statistik över vindhastigheter och –riktningar som kan vara till nytta vid dimensionering av 
klimatskärmen. Den vanligaste vindriktningen i Sverige är enligt SMHI syd, sydväst och väst 
och till viss del nordväst och nord.  

Orientering 
En byggnads orientering kan ha stor betydelse för hur stort värmetillskottet från solstrålningen 
blir. Solens påverkan på värmebalansen är dock en paradox under vinter och sommar. Energin 
från solen är lättillgänglig på sommaren då den inte behövs och svårtillgänglig på vintern då 
den behövs: På sommaren fungerar ett fönster som ett värmeelement och på vintern fungerar 
det som en stor köldbrygga. Det är på våren och hösten som solenergin kan vara till nytta för 
värmebalansen eftersom dagarna är förhållandevis långa samtidigt som det finns ett upp-
värmningsbehov.  
 

Figur 18. Årsmedeltemperatur 

Källa: SMHI 
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Energi från solinstrålningen värmer upp inredning, golv och väggar under dagen för att senare 
under dygnet, när värmebalansen blir negativ, avge den lagrade värmen. Fönsterytor mot syd 
och sydväst släpper in stora värmemängder under vår och sommar, dels genom direkt 
strålning och dels genom diffus strålning från himlavalvet samt reflektion från mark och 
omgivning. Datorberäkningar har visat att ± 20° avvikelse från söder endast ger en marginell 
minskning av tillgänglig energi, medan 30° avvikelse från söder minskar instrålningen till ca 
80 %.17 
 
Optimal husform för maximalt tillvaratagande av solstrålning skulle kunna vara en långsmal 
huskropp med en långsida med stor fönsterarea mot söder. Å andra sidan är denna typ av 
husform inte att rekommendera med tanke på att omslutningsarean blir större och orsakar 
ökade transmissionsförluster under uppvärmningssäsongen. Blir vinsterna från solin-
strålningen på vår och höst större än förlusterna under vintern? För att kunna avgöra denna 
typ av frågeställningar krävs det komplicerade beräkningar timme för timme med stora krav 
på indata.  
 
Stora fönsterytor mot söder kan orsaka över-
temperaturer under sommaren med kylbehov eller 
komfortproblem som konsekvens. Detta går att lösa 
t.ex. med fast avskärmning i form av balkonger och 
takutsprång som förhindrar övertemperaturer under 
sommaren och släpper in maximalt med solstrålning 
under uppvärmningssäsongen (Figur 19).  
 
Det bedrivs en hel del forskning inom detta område; 
aktivt och passivt tillvaratagande av solenergi är en 
mycket viktig del i energieffektivisering av byggnader. Just nu är det fönster med mycket låga 
U-värden som gäller, t.ex. i Passivhus där man använder fönster med U-värden på 0,85 
W/m2K, men det finns också fönster med U-värden på 0,7 W/m2K som har utvecklats i 
Schweiz av stålbyggnadsföretaget Geilinger18. Det bedrivs även forskning om hur man bäst 
utnyttjar rörliga avskärmningar som t.ex. markiser, jalusier och persienner. En persienn med 
stora blad som består av solceller kan användas för att skärma av det direkta solljuset i olika 
grad samtidigt som solenergin inte går till spillo. Reflektorer kan användas för att skärma av 
solljuset och/eller styra in solstrålningen beroende på årstid och behovet av värme. Det finns 
en hel del lösningar inom detta område, men de är än så länge främst avsedda för byggnader 
med stora glasareor som behöver skydd mot övertemperaturer.  
 
Det går alltså att optimera tillvaratagandet av solenergi genom att anpassa byggnaden till 
omgivningen och placera maximal fönsterarea mot söder, men man måste väga fördelarna 
mot nackdelarna. Byggnadens orientering påverkar visserligen hur mycket man kan utnyttja 
solenergin, men i slutänden är ett fönster en enda stor köldbrygga på våra breddgrader. För 
småhus handlar det än så länge om att begränsa värmeförlusterna genom att begränsa fönster-
arean och välja fönster med låga U-värden. Mer handfasta och passande metoder för av-
skärmning kan vara att plantera lövträd som skuggar på sommaren och släpper igenom sol-
strålningen på vintern när bladen fällts, eller isolerade fönsterluckor både som avskärmning 
och värmeisolering. Andra alternativ är att aktivt utnyttja solstrålningen genom att använda 
solceller eller solpaneler för t.ex. uppvärmning av varmvatten. 
                                                 
17 Sundqvist, Henrik m.fl. (2006). Utformning av energieffektiva bostäder. Examensarbete LTH 
18 Block, Maria (2004). Byggekologi – Kunskaper för ett hållbart byggande. AB C O Ekblad & Co: Västervik. 
 

Figur 19. Fast avskärmning 

Källa: Helena Bülow-Hübe, Energi och 
byggnadsdesign. F 5 
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Sammanfattning – Klimatskärmen 
Transmission begränsas genom: 

� Optimalt förhållande mellan volym och omslutningsarea. 
� Tjock isolering i flera lager. 
� Begränsning av antalet ytterhörn och fönster. 

 
Luftläckage begränsas genom: 

� Noggrant utförande vid skarvning av lufttätningen. 
� Indragning av tätskiktet i konstruktionen. 
� Isolering i flera lager. 
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3 Krav och normer 

3.1 BBR 
Boverket är en föreskrivande myndighet som ska formulera regler för konstruktion och 
byggande. Boverkets byggregler (BBR) innehåller föreskrifter och allmänna råd till Plan- och 
bygglagen (PBL), lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), förordningen 
om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVF) och förordningen om hissar och vissa 
andra motordrivna anordningar. Föreskrifterna gäller när en byggnad uppförs eller tillbyggs, 
mark- och rivningsarbeten samt för tomter som tas i anspråk för bebyggelse. De allmänna 
råden innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna och anger 
hur föreskrifterna kan eller bör uppfyllas, men det står den enskilde fritt att välja andra 
lösningar och metoder. 
 
I denna studie behandlas kapitel 9 (Energihushållning och värme isolering) i allmänhet, och 
kapitel 9.2 (Begränsning av värmeförluster) i synnerhet. Vid projektering bör man tänka på att 
kraven i BBR föreskriver sämsta tänkbara standard för nybyggda hus som samhället 
accepterar. 
 
Med anledning av senaste förändringen (BFS 2006:12) av BBR kapitel 9 är det viktigt att 
förtydliga kravens inverkan på studien. Alla uppgifter angående kapitel 9.2 i BBR från 
småhustillverkarna är framställda enligt BFS 1995:17. Beräkningsalgoritmer och schablon-
värden i ENORM 2004 är anpassade till BFS 2002:19. Ett av studiens huvudsyften är att ta 
reda på hur småhustillverkarna ligger till i jämförelse med framtida normer, dvs. BFS 
2006:12. U-värden som används i studien kommer uteslutande från småhustillverkarna. I 
ritningar och beskrivningar anges korrigerade U-värden som Up, dvs. beräknade enligt BFS 
1995:17. Angivna Up-värden är kontrollberäknade med ENORM 2004 enligt BFS 2002:19 
(Ukorr) och stämmer väl överens med angivna U-värden trots vissa skillnader i 
korrektionsförfarandet (Ukorr ≈ Up). Beteckning Up används genomgående i studien eftersom 
det är dessa värden som angetts av småhustillverkarna. Nedan följer en kortfattad beskrivning 
av utvecklingen av BBR kapitel 9.2 (Begränsning av värmeförluster). Numrering av 
formlerna är ibland lika i de olika versionerna av BBR. Det beror på att formelnumreringen 
inte ändras trots att beräkningsmetoderna ändras. 

3.1.1 Tidigare krav: BFS 1995:17 
Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um, bestämd enligt föreskrifterna i 
avsnitt 9:2112, får för de byggnadsdelar som omsluter bostäder inte överskrida de värden som 
kan beräknas enligt nedanstående formel: 
 
Um, krav, bostad = 0,18 + 0,95 Af / Aom  (9.2111a) 
 
Arean Af får därvid medräknas med högst 0,18 Aupp. 
 

Beräkning av genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
          n 

Um = Σ  Ui Ai / Aom   (9.2112a) 
         i=1 
 

Ui = α1 α2 (Up – α3)   (9.2112b) 
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Up = 1/Rp + ∆Uf + ∆Ug + ∆Uk + ∆Uw  (9.2113c) 
 
Inverkan av köldbryggor inom de omslutande byggnadsdelarnas ytor mot uppvärmd inneluft, 
t.ex. vid vägg- och bjälklagsanslutningar, balkongplattor, kantbalkar och skärmanslutningar, 
skall beaktas. 

BETECKNINGAR 
Up  praktiskt tillämpbar värmegenomgångskoefficient (W/m2 K) 
Rp  praktiskt tillämpbart värmemotstånd (m2 K/W) 
∆Uf  korrektion för köldbryggor i form av fästanordningar mm. 
∆Ug  korrektion för ofullkomligheter vid montering av byggnadsdelens komponenter  

Som t.ex. värmeisolering och reglar med hänsyn till aktuell 
produktionsförutsättning och kontroll. 

∆Uk  korrektion för ofullkomligheter vid montering av byggnadsdelens komponenter  
som t.ex. värmeisolering och reglar beroende på byggnadsdelens konstruktiva 
utformning.  

∆Uw korrektion för nederbörd och vind vid omvända tak. 
Ai arean (m2) för byggnadsdelens yta mot uppvärmd inneluft. För fönster, dörrar, 

portar mm. Beräknas Ai med karmyttermått. 
Aupp Uppvärmd bruksarea (m2). 
α1 reduktionsfaktor avseende markens värmelagring. 
 α1 = 0,75 för byggnadsdelar som gränsar mot mark eller uteluftsventilerat 

kryprum. α1 = 1,0 för övriga byggnadsdelar. 
α2 temperaturfaktor för korrigering till innetemperaturen +20 °C 
 α2 = ti-tu/18 där ti = innetemperaturen och tu = utetemperaturen. För 

byggnadsdelar mot det fria eller mot mark skall tu = + 2 °C väljas. 
α3 avdrag för fönsters mörker-U-värde med hänsyn till solinstrålningen enligt 

tabell. Avdrag medges endast för fönsterareor ≤ 15 % av Aupp. 

3.1.2 Nuvarande krav: BFS 2002:19 
Föreskrifterna i BFS 2002:19 får användas till och med 30 juni, 2007. Dessa föreskrifter ingår 
i den jämförande studien av ytrelaterad värmeförlustkoefficient (Fs) i den empiriska delen av 
rapporten. 
 

Den ytrelaterade värmeförlustkoefficienten, Fs, bestämd enligt föreskrifterna i avsnitt 9:2112, 
får för de byggnadsdelar som omsluter bostäder inte överskrida de värden som kan beräknas 
enligt nedanstående formel: 
 
Fs, krav, bostad = 0,16 + 0,81 Af / Aom (9.2111a) 
 
Arean Af får därvid medräknas med högst 0,18 Aupp. 

Beräkning av ytrelaterad värmeförlustkoefficient 
        n 

Fs = Σ Ujust,i Ai / Aom        (9.2112a) 
       i=1 
 

Ujust,i = α1 α1 (Ukorr,i – α3)  (9.2112b) 
 
Ukorr =  U + ∆Uf + ∆Ug + ∆Ur (9.2113a) 
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Linjära och punktformiga köldbryggor kan beaktas genom att i formel 9.2112a lägga till 
termen: 
 m                    p 

 Σ lk Ψk + Σ Xj 
k=1                 j=1 

 

BETECKNINGAR 
Fs ytrelaterad värmeförlustkoefficient (transmission) med användning av invändiga 

mått (W/m2 K). 
Ujust,i justerad värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i. 
Ukorr,i korrigerad värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i, bestämd enligt 

föreskrifterna i avsnitt 9:2113. 
Ai arean (m2) för byggnadsdelens yta mot uppvärmd inneluft. För fönster, dörrar, 

portar mm. beräknas Ai med karmyttermått. 
n antalet omslutande byggnadsdelar 
α1 reduktionsfaktor avseende markens värmelagring. (Samma som tidigare) 
α2 temperaturfaktor för korrigering till innetemperaturen. (Samma som tidigare) 
α3 avdrag från fönsters mörker-U-värde med hänsyn till solinstrålningen enligt 

tabell. (Samma som tidigare) 
Ukorr korrigerad värmegenomgångskoefficient (W/m2 K). 
U värmegenomgångskoefficient, beräknad utan korrektion. 
∆Uf korrektion för köldbryggor i form av fästanordningar mm. 
∆Ug korrektion för springor och spalter. 
∆Ur korrektion för nederbörd och vindpåverkan vid omvända tak. 
Ψk värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k (W/mK) 
lk längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k (m) 
Xj värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j (W/K) 
Atemp golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att 

värmas till mer än 10°C begränsade av klimatskärmens 
insida (m2) 

3.1.3 Framtida krav: BFS 2006:12 
Föreskrifterna i BFS 2006:12 börjar gälla 30 juni, 2007. Dessa 
föreskrifter används i den jämförande studien av specifik 
energianvändning som ingår i den empiriska delen av rapporten. 
 
Bostäders specifika energianvändning får högst uppgå till 110 
kWh/m2

·år (Atemp) för klimatzon söder och 130 kWh/m2
·år (Atemp) för 

klimatzon norr. I den specifika energianvändningen ingår inte 
hushållsel. 
 
Klimatzon norr: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, 
Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län och Värmlands län. 
 
Klimatzon söder: Övriga län enligt Figur 20. 
 
 
 Figur 20. Länsvis indelning 

av Sverige med gräns 
mellan klimatzonerna 
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Garage skall inte medräknas i golvarean Atemp. Byggnadens specifika energianvändning får 
reduceras med energi från i byggnaden installerade solfångare och solceller. Den högsta 
genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) får för de byggnadsdelar som omsluter 
byggnaden (Aom) inte överskrida 0,50 W/m2K. 
 
Allmänt råd 
Kraven i avsnitt 9:2 bör verifieras dels genom beräkning av byggnadens förväntade specifika 
energianvändning och genomsnittliga värmegenomgångskoefficient vid projektering dels 
genom mätning av specifika energianvändningen i den färdiga byggnaden. Utifrån dessa 
förutsättningar bör kontrollplanen utformas så att slutbevis kan meddelas före mätning av 
byggnaden och därmed kan tas i bruk. Vid beräkning av byggnadens förväntade specifika 
energianvändning bör lämpliga säkerhetsmarginaler tillämpas så att kravet på byggnadens 
specifika energianvändning uppfylls när byggnaden tas i bruk. Beräkningarna bör utföras med 
utgångspunkt i aktuell inne- och utetemperatur, normalt brukande av tappvarmvatten och 
vädring. Mätningar av byggnadens energianvändning kan utföras enligt avsnitt 9:71. 
Byggnadens energianvändning bör mätas under en sammanhängande 12-månadersperiod, 
avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk. Normalårskorrigering och 
eventuell korrigering för onormal tappvarmvattenanvändning och vädring bör redovisas i en 
särskild utredning. 

Kapitel 9:71 Mätsystem 
Byggnadens energianvändning skall kontinuerligt kunna följas upp genom ett mätsystem. 
Mätsystemet skall kunna avläsas så att byggnadens energianvändning för önskad tidsperiod 
kan beräknas. 
 
Allmänt råd 
Mätning av byggnadens energianvändning och verifiering av kravnivåer enligt avsnitten 9:2 
och 9:3 kan ske genom avläsning och summering av till byggnaden levererade energimängder 
(kWh) som används för uppvärmning, kyla, varmvatten samt drift av byggnadens 
installationer (pumpar, fläktar etc.) och övrig fastighetsel (exkl. hushållsel och 
verksamhetsel). För energislag som inte erhålls direkt i kWh, t.ex. olja och biobränsle, kan 
uppmätta volymer av bränslet omräknas till kWh med hjälp av bränsletypernas värmevärde. 

Beräkning av genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
            n                    m                   p 

           Σ Ui Ai + Σ lk Ψk + Σ Χj 
Um  =   i=1     k=1                 j=1 

                          Aom 

 

BETECKNINGAR 
Ui Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i (W/m2K) 
Ai Arean för byggnadsdel i:s yta mot uppvärmd inneluft (m2). För fönster, dörrar, 

portar och dylikt beräknas Ai med karmyttermått. 
Ψk Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k (W/mK). 
lk Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k (m). 
Χj Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j (W/K) 
Aom Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft 

(m2).  
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Med omslutande byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar som begränsar 
uppvärmda delar av bostäder mot det fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda 
utrymmen. 

Atemp golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10°C 
begränsade av klimatskärmens insida (m2) 

 
Om golvarean Atemp uppgår till högst 100 m2 samt fönster och dörrarean uppgår till högst 
0,20·Atemp och inget kylbehov finns, gäller andra krav. 
 
Byggnadens klimatskärm skall vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid +50 Pa 
tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/s m2. Därvid skall arean Aom användas. 
 
Om byggnadens golvarea (Atemp) överstiget 60 m2 skall byggnaden förses med 
värmeåtervinning av ventilationsluften.  
 
Allmänt råd 
Byggnaden bör förses med lämpligt dimensionerad, med hänsyn tagen till distributions-
förluster och förekommande drivenergi, ventilationsvärmeväxlare som överför värme från 
frånluften till tilluften med lägst 70 % temperaturverkningsgrad eller frånluftvärmepump som 
ger motsvarande besparing. 
 

 

3.2 Energideklarationen 
Den 1 oktober i år införs lagen om energideklarationer. Lagen införs med övergångs-
bestämmelser som innebär att lokaler med offentlig verksamhet och flerbostadshus ska vara 
deklarerade senast vid utgången av 2008. Övriga byggnader (inkl. småhus) ska börja 
deklareras den 1 januari 2009. Syftet med lagen är att ”skapa villkor för en effektiv och 
hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ 
inverkan på hälsa, miljö och klimat /…/ konsumenter ska genom lättillgänglig och saklig 
information ges möjlighet att fatta beslut om sin energianvändning och därmed minska sina 
energikostnader”.19 För småhus ska en energideklaration upprättas vid nybyggnation och 
försäljning. Den som äger en byggnad ska se till att det senast vid försäljningstidpunkten har 
upprättats en energideklaration. Säljs byggnaden vidare inom tio år behövs ingen ny 
deklaration upprättas.  
 
 
 
                                                 
19 Energideklarationer i byggnader. Proposition 2005/06:145. Faktablad. Miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartementet. Mars 2006 

Sammanfattning – framtida BBR-krav 

Klimatzon norr:  130 W/m2 K (exkl. hushållsel) 
Klimatzon söder:  110 W/m2 K (exkl. hushållsel) 
Luftläckage vid +50 Pa: 0,6 l/s·m2 
Värmeåtervinning (VVX): 70 % alt. FVP som ger motsvarande besparing. 
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Energideklarationen (Figur 21) ska innehålla uppgifter om20: 
� den mängd energi som behöver användas i en byggnad per år för att uppfylla de behov 

som är knutna till ett normalt bruk av bygganden. 
� Att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden. 
� Om radonmätning har utförts i byggnaden. 
� Ett referensvärde för att kunna jämföra och bedöma byggnadens energiprestanda. 
� Förslag till lämpliga energieffektiviseringsåtgärder för byggnaden. 

 
Konsekvenser som energideklarationen förväntas innebära: 

� Underlag för att bedöma driftskostnaderna för byggnaden 
� Ägaren får möjlighet att sänka kostnaderna för sin energianvändning genom de 

åtgärdsförslag som finns med i energideklarationen. 
� För ägare av byggnader med effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö kan 

energideklarationen vara ett värdefullt försäljningsargument. 
� Energideklarationen kommer att ha ett ekonomiskt värde för den som köper en 

byggnad eftersom de är giltiga i tio år efter upprättandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 
20 Ibid 

Figur 21. Exempel på energideklaration för en kontorsbyggnad 

Källa: Slutbetänkande av utredningen av byggnaders energiprestanda SOU 
2005:67 
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4 Lågenergihus 
Det finns ingen entydig definition av begreppet Lågenergihus mer än att det krävs låg 
energiförbrukning. Energimyndighetens krav på två Lågenergihus som byggdes på bo01-
området i Malmö varierade beroende på vilken typ av värmesystem som användes. Huset med 
fjärrvärme tilläts förbruka totalt 100 kWh/m2

·år köpt energi och huset med elvärme tilläts 
förbruka totalt 80 kWh/m2

·år köpt energi. Total förbrukning köpt energi innebär upp-
värmning, ventilation, tappvarmvatten, hushållsel och el för husets drift. Exempel på övriga 
krav:21 

 
� Fönster ska ha ett U-värde på högst 1,0 W/m2K 
� Uppvärmning ska ske med vattenburet system med radiatorer 
� Under byggtiden ska husen kvalitetssäkras så att inga fel och brister byggs in, som 

till exempel fukt och onödiga köldbryggor. 
� Maximalt luftläckage vid 50 Pa tryckskillnad = 0,35 l/s·m2 

 
Huset med krav på 80 kWh/m2

·år är ett trähus på 138,7 m2 med FVP som byggdes med ett 
medel-U-värde (Um,akt) på 0,179 W/m2K. Det totala energibehovet beräknades till 87 
kWh/m2

·år, varav 57 kWh/m2
·år utgjorde energibehov för uppvärmning. Enligt mätningar 

som utfördes efter uppförandet förbrukade huset mer energi än beräknat på grund av under-
skattad förbrukning av hushållsel. Energiförbrukningen för uppvärmning hamnade strax under 
det beräknade. För att nå målet på 80 kWh/m2

·år vidtog man bl.a. följande åtgärder vid 
konstruktion av klimatskärmen: 
 

� 300 mm mineralullsisolering i ytterväggar 
� 500 mm isolering i yttertaket 
� 350 mm cellplastisolering i mark 
� Lågenergifönster med ett U-värde på 1,0 W/m2K 

 
Den mest extrema formen av lågenergihus är ”Passivhus” eller ”Hus utan värmesystem” som 
utvecklats i de tysktalande länderna. Husen saknar traditionellt värmesystem och begreppet 
passiv syftar på att ett bra inneklimat skapas utan aktiv styrning. Det första Passivhuset 
uppfördes i Tyskland 1991 av Dr Wolfgang Feist som även grundat Passivhaus Institut. Idag 
finns det över 5000 Passivhus i Tyskland som är byggda efter kriterier uppställda av Passiv-
haus Institut.22 För att klara kravet på ett bra inneklimat under vinterhalvåret krävs tät och 
välisolerad klimatskärm, värmeväxlare och utnyttjande av solenergi. Värmetillskott från 
människor, apparater och belysning är på grund av den täta och välisolerade klimatskärmen 
en viktig faktor i energibalansen. En annan fördel med klimatskärmen är att ytan på insidan 
blir varmare och minskar risken för kallras. Under vår, sommar och höst krävs solav-
skärmning och möjlighet att forcera värmeåtervinningen i ventilationen för att minska risken 
för övertemperaturer.  
 
I Sverige har man byggt ett fåtal Passivhus i form av flerbostadshus och radhus, men även 
småhus är på gång. I Lindås i Göteborg har man byggt 20 energisnåla radhus efter Passivhus-
principen. Lindåsprojektet är ett demonstrations- och forskningsprojekt där bl.a. Sveriges 
Provnings- och forskningsinstitut (SP),  
 
                                                 
21 Bagge, Hans. m.fl. (2004). Energianvändning och inneklimat i två energieffektiva småhus i Västra hamnen i 

Malmö. Rapport TVB-3048. Lund 2004. Avdelningen för Byggnadsfysik 
22 Energisk arkitektur – sköna, driftssäkra och energieffektiva byggnader. Boverket 
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Byggnadsfysik på Chalmers och Energi och byggnadsdesign (EBD) på LTH är inblandade. 
Projektledare i forskningsprojektet är Hans Eek som i samarbete med Vårgårdahus bygger ett 
småhus i Lidköping efter samma princip. 

4.1 Passivhus-principen 
Det finns inte fastställda kriterier för Passivhus i Sverige, men förslag som är baserade på 
Tyska Passivhusinstitutets krav finns att tillgå.23 Definitioner eller programvara som ska 
användas för att verifiera kraven är inte fastställda. Krav finns även på energisnåla 
installationer och hushållsapparater. 
 

Minimikrav bostadsbyggnader: 
Energikrav för småhus:   12 W/m2 
Luftläckning:   < 0,6 oms/h vid 50 Pa 
Energianvändning för uppvärmning:  5 – 25 kWh/m2 beroende på bostadens läge och 

orientering. Den genomsnittliga 
årsenergianvändningen för Passivhus ligger i 
Tyskland på 15 kWh/m2 

 

Förslag på kompletterande krav: 
Nedanstående punkter gäller som krav för ansökan av demonstrationsstöd via  
Passivhuscentrum: 

� Byggnadens kompletterande energibehov för värme och varmvatten ska ske med 
antingen fjärrvärme, solenergi (50 % av varmvattenbehovet), bioenergi eller 
värmepumpsdrift (för värmning efter FTX-aggregat och/eller varmvatten). 

� Klimatskärmens luftläckning < 0,3 l/s · m2 
� Medel-U-värde för fönster och dörrar, hela huset ≤ 0,90 W/m2K 
� Fönster U-värde = 0,80 W/m2K 
� Täthet fönster: Lägsta klass 4 (SS-EN 12207) 
� Ventilation: Temperaturverkningsgrad > 85 % (värmeåtervinning från luft) vid 

DVUT. Avfrostningsautomatik även för låga utetemperaturer anpassat för täta 
byggnader. Automatisk reglering av värmeåtervinningsnivån där styrning av extern 
värmare kan anslutas. 

Rekommendationer: 
� Klimatskärmens luftläckning < 0,2 l/s · m2 
� Medel-U-värde för fönster och dörrar, hela huset ≤ 0,85 W/m2K 
� Fönster U-värde = 0,80 W/m2K 
� Dagsljusfaktor > 1 % 
� Ventilation: Temperaturverkningsgrad > 85 % (värmeåtervinning från luft) vid 

DVUT. Avfrostningsautomatik även för låga utetemperaturer anpassat för täta 
byggnader. Automatisk reglering av värmeåtervinningsnivån där styrning av extern 
värmare kan anslutas. 
SPF: 2,0 W/l · s i enfamiljshus 
Luftutbyteseffektivitet > 45 % 
 

                                                 
23www.ivl.se/affar/passivhus/2.Definition.pdf 
Definition och krav för Passivhusprojekt 
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Radhusen i Lindås är det Passivhus-projekt i Sverige som är bäst dokumenterat och kommer 
därför att beskrivas närmare.  

4.2 Lindås 
Radhusen är 11 meter djupa för att optimera ytterväggsytan som delas med grannen. Stora 
fönster mot söder gör att solvärmen tas tillvara. För att undvika övertemperaturer på 
sommaren ska balkonger och takutsprång minimera solinstrålningen. Klimatskärmen är 
välisolerat och tätt med fönster och dörrar med mycket låga U-värden (Figur 22):24 
 
Yttervägg:  Regelvägg med 430 mm isolering  

U = 0,10 W/m2K 
 
Yttertak:  Masonitebalkar med 480 mm isolering  

U = 0,08 W/m2K 
 
Golv:  Betongplatta på 250 mm isolering  

U = 0,09 W/m2K 
 
Fönster:  Treglasfönster med två metallskikt och 

kryptonfyllning U = 0,85 W/m2K 
 
Ytterdörr: U = 0,80 W/m2K 
 
Medel-U-värde: Um = 0,16 W/m2K 
 
Återvinningsaggregat:  Motströmsvärmeväxlare med uppmätt 

värmeåterv. på 75 – 80 %. 
 
Solvärme: 5 m2 solpanel med ackumulatortank på 

500 liter per lägenhet. 
 
Lufttäthet: Uppmätt lufttäthet 0,3 l/s · m2 vid 50 Pa 
 
Uppvärmning: Värmebatteri i tilluften på 900 W i varje lägenhet 
 
Ventilation: 0,5 oms/h 
 
Tilluften värms av frånluften i en värmeväxlare och övrigt behov täcks av tillskott från 
människor, apparater och belysning. Vid temperaturfall slås el-värmaren på i ventilations-
systemet. Husen är dimensionerade för normala klimatförhållanden och låga utomhus-
temperaturer kan göra att inomhustemperaturen sjunker någon grad. Man menar att husen inte 
kräver mer av de boende än vanligt boende. Sunt förnuft är allt som krävs, som t.ex. att inte 
korsdragsvädra när det är kallt ute eller att dra ner persienner och markiser när det är varmt 
och soligt. Energiförbrukningen (varmvatten + uppvärmning + hushållsel) i Lindås-husen från 
september 2002 till augusti 2003 varierar från ca 45 till 95 kWh/m2 år med ett medel på 68 
kWh/m2 · år.  
                                                 
24http://www.husutanvarmesystem.se/intelligens/sites/reby/filer/FolderLindas.pdf 
 20 energisnåla radhus i Göteborg 

Figur 22. Systemritning 
Lindås 

Källa: Hus utan 

värmesystem. 20 energisnåla 
radhus i Göteborg 
 



4 Lågenergihus  Energieffektiva småhus   

 34 

4.3 Småhus – Passivhus 
Konstruktionen ”Radhus” passar väl in i konceptet Passivhus eftersom man minimerar 
ytterväggsytan, men övriga konstruktionslösningar skulle kunna överföras till småhus.  
Hans Eek är först i Sverige att bygga ett småhus efter Passivhus-principen. Plattan till huset är 
gjuten i juli 2006 och huset beräknas bli färdig i januari 2007. Huset i Lidköping är 
projekterat enligt grundkriterierna som gäller för Passivhus. Nedan följer utvalda fakta om 
husen som avslutas med ett citat av Hans Eek:25 
 
Exempel på uppgifter om projektering: 
 

� Dubbelt så mycket isolering i väggarna jämfört med svensk byggstandard. 
� Extra isolerad bottenplatta. 
� Extra isolerat tak. 
� Mycket energisnåla fönster, U-värde = 0,85 W/m2K. 
� Huset värms upp av dem som bor där, av lågenergilampor, ugn, spis, torktumlare, 

datorer mm. 
� Varmvatten värms med fjärrvärme. 
� Vid -30 grader finns extra värmetillförsel via fjärrvärmebaserat vattenbatteri att sätta 

på i tilluftkanalen. 
 
Fasad:   Liggande träpanel, gran, järnvitriolas. 
Dörrar:   BorDörren, Lejonet, Röd, U-värde 1,4 W/m2K. 
Fönster, balkongdörrar:  SP Fönster, 3-glas, kryptongas, U-värde 0,84 W/m2K. 
Tak:   Plåttak, extra isolerad. 
Isolering:   Cellplast, glasfiberull. 
Grund:   Platta på mark, extra isolerad. 
Väggar:   Isolering: cellplast, mineralull. 
Bjälklag:   Trä, stående reglar. 
Husleverantör:  Vårgårdahus, Huset byggs monteringsfärdigt inomhus på  
   fabrik av snickare. Byggs ihop på plats. 
Arkitekt:   Hans Knutsson, Vårgårdahus. 
Passivhuskonstruktör:  Hans Eek  
 
”Jag skulle vara väldigt förvånad om inte alla hus i Sverige inom en femårsperiod byggs 
enligt Passivhus-principen”.26  

 

 

 

 

 

 
                                                 
25 http://www.tellus.tv/passivhus/ 
Sveriges första Passivhus-villa 
26http://www.tellus.tv/passivhus/vadarpassivhus.htm 
Citat av Hans Eek  
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4.4 Finns det någon marknad för Lågenergihus? 
NCC teknik har på beställning av Mölndals kommun genomfört en undersökning27 av 
husköparnas inställning till Lågenergihus. I undersökningen konstateras att dagens hus byggs 
så att de precis klarar byggnormen. Anledningen skulle vara att hålla nere investerings-
kostnaderna för köparen och att det inte finns någon efterfrågan på Lågenergihus. Möjliga 
orsaker till den låga efterfrågan kan enligt undersökningen bl.a. vara att husköpare utgår ifrån 
att nybyggda hus är så energieffektiva som de kan bli eller att de inte vet vad de ska efter-
fråga. 
 
En enkät som utförts som en del av undersökningen visar att det definitivt finns ett intresse för 
Lågenergihus. Enkäten visar också att antagandet om att köpare förutsätter att nybyggda hus 
är så energieffektiva som möjligt stämmer. 
 
I beräkningar som utförts av NCC teknik har man jämfört ett normalt småhus med energi-
effektiva småhus av olika ”effektivitetsgrader”. Slutsatsen blev att boendekostnaden per 
månad blir ungefär densamma i ett normalt småhus som i ett mycket energieffektivt småhus. 
Orsaken är att de ökade räntekostnaderna äter upp de lägre energikostnaderna, dvs. den högre 
investeringskostnaden äter upp det man sparar på lägre driftskostnader. Trots detta svarade 83 
% på frågan: ”Hur viktigt är det för dig att köpa ett energieffektivt hus förutsatt att inomhus-
klimatet och månadskostnaden blir oförändrad?” att det är viktigt eller mycket viktigt. Under-
sökningen visade också att de boende i genomsnitt väljer tillval för 80 000 kronor och att 
merkostnaden för energieffektiviserande åtgärder hamnar mellan 5000 och 86 000 kronor, 
med ett genomsnitt på 40 000 kronor. 
 
Egna kommentarer till undersökningen: Enkäten i undersökningen är riktad till en liten grupp 
människor i ett begränsat geografiskt område. De ekonomiska kalkylerna gäller småhus i 
storstadsregionerna som kostar ca 2,5 miljoner kronor. Resultaten kan av dessa anledningar 
inte betraktas som representativa för hela landet. 

4.5 Hur mycket är det ekonomiskt att isolera?  
För att avgöra vad som är ekonomiskt optimal isolerings-
tjocklek har man traditionellt tagit hänsyn till byggkostnaden 
och driftskostnaden. Ökad isolering innebär större investering 
och minskade driftskostnader. Vid en viss isoleringstjocklek 
kommer totalkostnaden att nå sitt minimum (Figur 23), dvs. 
när investeringskostnad plus driftskostnad når sitt minimum.  
 
I dagens projektering har även miljöpåverkan blivit en 
parameter som ska vägas in i begreppet optimal isolerings-
tjocklek. Miljöpåverkan från isolering vid nybyggnad kommer 
nästan uteslutande från tillverkningen av isoleringen medan 
arbete och rivning påverkar miljön marginellt. Vid 
tilläggsisolering blir förhållandet komplicerat eftersom arbete och rivning varierar kraftigt 
beroende på den specifika byggnaden.  
 
 
                                                 
27 Marknadens intresse för energieffektiva småhus 2005-08-24.  
Uppdragsnummer: 7025237 

Figur 23.  Förhållandet mellan 
investerings- och driftskostnad 

Källa: Warfvinge, Catarina (2003). 
Installationsteknik AK för V 
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LCC-analys 
När produkters miljöpåverkan ska analyseras är det viktigt att räkna med hela livscykeln, från 
råvara till resthantering och återvinning. Analysmodellen som används i detta sammanhang 
kallas Life Cycle Assessment (LCA) eller livscykelanalys. Idén med LCA är att skapa en 
helhetssyn för att undvika suboptimering. Ett exempel: Vid tillverkning av en vattenkran kan 
ytbehandlingen göra att livslängden hos kranen kortas betydligt genom att använda en 
miljömässigt ”snällare” ytbehandling. Det innebär i sin tur att måste bytas oftare vilket 
faktiskt medför en större miljöbelastning än den farligare ytbehandlingen skulle ha gjort. 28 
 
LCCEnergi är ett instrument som är framtaget för val av isolerstandard vid nybyggnad och 
renovering. Vid jämförelse av olika lösningar värderas livscykelkostnaden genom att lägga 
samman investeringskostnaden, energikostnaden och underhållskostnader. Definitionen av 
den totala livscykelkostnaden kan i förkortad form skrivas: 
 
LCCTotal = Investering + LCCEnergi + LCCUnderhåll + LCCMiljö + …….  (Kr/m2) 
 
Indata vid beräkning av LCC består av ekonomiska data, energipris (dagens och framtida) 
kalkylränta och brukstid. I Isolerguiden 0429 presenteras ett exempel där man analyserat valet 
av isoleringstjocklek vid nyproduktion av yttervägg med träpanel. Exemplet är förenklat och 
gäller en träregelvägg 145 mm c/c 600 med gips på in- och utsida där isoleringstjockleken 
ökas stegvis med heltäckande våningshöga skivor av mineralull på utsidan.  
 
Kalkylförutsättningar: 
Real kalkylränta  6,0 % (utöver inflationen) 
Real energiprisökning  1,0 % (utöver inflationen) 
Kalkylperiod   50 år 
Energipris   0,65 kr / kWh 
Kostnad enligt sektionsfakta 1100 kr/m2 för basutförande (BU) 145 mm 
Antal gradtimmar  110 000 °Ch (+20 °C, Mellansverige) 
Nusummefaktor, energi  18,26 (6-1 %, 50 år) 
po-värdet   11,87 kr / kWh (18,26 · 0,65 kr / kWh) 
 

Tabell 6 Exempel på LCC-analys av isoleringstjocklek vid nyproduktion 

Tjocklek BU BU + 30 
mm 

BU + 50 
mm 

BU + 80 
mm 

BU + 
100 mm 

BU + 
120 mm 

BU + 
145 mm 

Investering 0 17 32 53 68 82 102 
LCCEnergi 
Kr/m2 

391,68 319,87 279,40 235,01 212,81 194,53 176,25 

LCCUnderhåll 
Kr/m2 

0 0 0 0 0 0 0 

LCCTotal 
Kr/m2 

391,68 336,87 311,40 288,81 280,81 276,53 278,25 

 
 
 
                                                 
28 Norrblom, Hans Lennart m.fl. (2000). Ekodesign – praktisk vägledning. Elanders svenskt tryck AB: Mölndal 
29 Anderlind, Gunnar & Stadler, Claes-Göran (2004). Isolerguiden 04. En vägledning till Boverkets byggregler 

om energihushållning och värmeisolering. Åbergs tryckeri: Tomelilla 
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Den totala livscykelkostnaden blir enligt kalkylen lägst när 
man ökar isoleringstjockleken med 120 mm utöver bas-
utförandet, vilket innebär totalt 265 mm (Tabell 6). Om 
energipriset istället hade varit 0,80 kr/kWh hade 290 mm 
varit optimalt. Exemplet tjänar inget egentligt syfte förutom 
att förklara tankesättet bakom LCC och poängtera att ökad 
isolering ofta minskar en byggnads totala miljöbelastning 
(Figur 24) samt att optimal isoleringstjocklek till stor del 
beror på energipriset. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning – Lågenergihus 

 Tot. energiförbrukning 
(kWh/m2

·år) 
Uppvärmning 
 (kWh/m2

·år) 
Um   

(W/m2K) 
Lågenergihus Bo01 
Malmö 

87 57 0,18 

Passivhus Lindås 
Göteborg 

68 25 0,16 

 
� Optimal isoleringstjocklek beror till stor del på energipriset. 
� Livscykelkostnaden för isolering är låg. 

 
 

Figur 24. En byggnads totala 
miljöbelastning 

Källa: Anderlind, Gunnar & 
Stadler, Claes-Göran (2004). 
Isolerguiden 04. 
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5 Empirisk studie 
Studiens syfte är att ta reda hur nybyggda småhus är konstruerade med avseende på klimat-
skärmens förmåga att begränsa värmeförluster. Till studien har sex stycken 1-plans typhus 
med träregelkonstruktion på 120-150 m2 från sex av Sveriges största småhustillverkare valts 
ut. Ritningar och leveransbeskrivningar har tjänat som underlag och använts som indata i 
ENORM 2004. Kapitlet inleds med en beskrivning av indata och beräkningsrutiner som 
används i beräkningsprogrammet och avslutas med en kort beskrivning av småhustillverkarna 
samt en sammanställning av isoleringstjocklekar och U-värden.  
 
5.1 ENORM 2004 
ENORM är utvecklat av EQUA Simulation AB och är det mest sålda energiberäknings-
programmet i Sverige. Programmet används av VVS- och byggkonsulter, arkitekter, energi-
rådgivare, entreprenörer, byggherrar, förvaltare och småhustillverkare. ENORM 2004 som är 
den senaste versionen är uppdaterad för att stödja ändringar (BFS 2002:19) i BBR kap.9, 
energihushållning och värmeisolering. Programmets huvudsakliga syfte är att verifiera att en 
byggnad följer BBR-kraven. Detta sker genom att en referensbyggnad skapas i programmet 
som är identisk med den inmatade byggnaden; referensbyggnaden förses däremot med de 
egenskaper som krävs enligt BBR.  
 
EQUA:s egen beskrivning av ENORM 2004: ”Energiprogrammet har utformats så att energi-
behovet för en byggnad kan fastställas med kort beräkningstid och med rimliga krav på in-
data. Resultaten är avsedda att visa om föreskrifternas krav är uppfyllda och att ge underlag 
för val mellan olika traditionella energisparåtgärder. Speciellt bör observeras att programmet 
inte beräknar effekter av värmeackumulering i stomme och inredning eller inverkan av sol-
instrålning mot fasader. För att detta ska vara möjligt krävs beräkningar minst varje timme 
med väsentligt utökade krav på indata och dess kvalitet.”30 
 
ENORM har på senare tid blivit utsatt för kritik på grund av den stora skillnaden mellan 
beräknat och verkligt energibehov. I en avhandling31 om energiförbrukningen i Bo01-området 
i Malmö har man konstaterat att skillnaderna mellan beräknat och verkligt energibehov för 
flerbostadshus kan uppgå till 70 %. ENORM tilldelas merparten av ansvaret för den grova 
underskattningen. I avhandlingen drar man slutsatsen att programmet i första hand är avsett 
för småhus och att beräkningar för flerbostadshus blir för komplicerade. ENORM fungerar 
som alla andra beräknings- och simuleringsprogram: Resultaten blir av samma kvalitet som 
indata.  
 
Vanliga fel i indata uppges enligt avhandlingen vara bl.a.: 

� Fel U-värde på fönster, karmen ej inräknad. 
� För låg innetemperatur 
� Ingen hänsyn till köldbryggor 
� Försummande av värmeförluster mot mark 
� Avsaknad av forcerad ventilation 

 
 
 
                                                 
30 Manual ENORM 2004 
31 Nilsson, Annika (2003). Energianvändning i nybyggda flerbostadshus på Bo01-området i Malmö. Rapport 
TVBH-3045 Licentiatavhandling. Avdelningen för byggnadsfysik Lunds universitet. 
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Indata 
Nedanstående beskrivning är en översikt av indata och beräkningsmetoder som är av intresse 
för denna studie. För en fullständig beskrivning hänvisas till manualen för ENORM 2004 
samt Boverkets publikation Termiska beräkningar32. 

Indata byggnad 
� Typ av verksamhet (bostad eller lokal) och antal bostadslägenheter 
� Uppvärmd area och ventilerad volym 
� Genomsnittlig luftläckningskoefficient (q50) 
� Värmekapacitet för effektdimensionering 
� Areor och U-värden för byggnadsdelar 
� Glasareor med orientering 

 

Indata drift 
� Rumstemperaturer och styrda luftflöden med drifttider 
� Processenergi, varmvatten och personvärme 
� Värmeproduktionsdata 
� Driftdata för ventilationsvärmeväxlare och värmepumpar 

Beräkningsmetod 
ENORM 2004 är i fösta hand avsett för att verifiera BBR-kraven, d.v.s. att Fs, krav > Fs, aktuell. 
Programmet bygger på Boverkets handbok Termiska beräkningar och är anpassade till om-
fördelningsberäkningar som föreskrivs i handboken där en referensbyggnad är en kopia av 
den aktuella byggnaden, men med kraven på värmeisolering, lufttäthet och effektiv värme-
återvinning uppfyllda. 

Beräkningsalgoritm – Värmebalans 
Nedanstående formler beskriver principiellt hur tillskott och förluster behandlas 
beräkningsmässigt (se även Figur 2, 3 och 4). 
 
Qavgiven = Qtransmission + Qventilation - Qvväxling + Qläckage  + Qavlopp  

 
Qtillförd = Qsolnytt + Qpersonnytta + Qprocessnytta + Qvpnytta + Qbasnytta + Qtillnytta + Qprodnytta  
 
Värmeförluster: 
Qtransmission =  Transmissionsförluster 
Qventilation =  Ventilationsförluster för önskad luftväxling 
Qvväxling =  Ventilationsvärmeväxling, efter avdrag för kanalförluster och drivel 
Qavlopp =  Förluster pga. vattenanvändning 
Qläckage = Förluster p.g.a. okontrollerad luftväxling – infiltration 
 
Nyttiggjorda värmetillskott: 
Qsolnytt = Instrålad solenergi 
Qpersonnytta = Tillgänglig personenergi 
Qprocessnytta = Värmetillskott från processer 
Qvpnytta =  Basvärme från eventuell värmepump 
Qbasnytta = Annan basvärme än från värmepump 
                                                 
32 Boverket (2003). Termiska beräkningar. Danagårds grafiska AB: Karlskrona 
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Qtillnytta = Tillsatsvärme 
Qprodnytta =  Värmetillskott från produktions- och distributionssystemet 

Beräkningsalgoritm - Behov av köpt energi 
Totala behovet av köpt energi under ett dygn eller ett kalenderår beräknas enligt: 
 
Wköpt =  Wproc + Wflpu + Wvpdriv + Wbasnett + Wtillnett + Wprod 
 
Wproc  Köpt processenergi 
Wflpu  Köpt energi till fläktar och pumpar 
Wvpdriv  Köpt drivenergi värmepump 
Wbasnett  Köpt annan basenergi exkl. förluster 
Wtillnett  Köpt tillsatsenergi exkl. förluster 
Wprod Förluster vid värmeproduktion –distribution, och –reglering 
 
Värmeenergi är summan av uppvärmningsenergi och varmvattenenergi. Tillsatsenergi 
används endast då basenergi inte räcker till. Om en värmepump ingår i systemet definieras 
dess avgivna energi som basenergi och övrig energi betraktas som tillsatsenergi. 

Utetemperatur 
Programmet är statiskt och beräknar det teoretiska energibehovet från dygn 1 till dygn 365 
enligt ovanstående beräkningsalgoritm. För varje dygn fastställs dygnsmedeltemperaturen ur 
sambandet: 
 
Td = Ty + Ta · 1,048 · sin((t – 113,5) · 2π / 365) + Ta · 0,048 · sin((t – 129,5) · 4π / 365) 
 
Td  Dygnsmedeltemperatur, uteluft 
Ty Årsmedeltemperatur för orten 
Ta Amplitud för orten Ty – (Tjan + Tfeb) / 2 
Tjan Medeltemperatur under januari 
Tfeb Medeltemperatur under februari 
t Tid i dygn 
 
Ovanstående formel innebär att t.ex. Stockholms dygnsmedeltemperatur har maximum dygn 
198 och minimum dygn 32. Kallaste dagen inträffar i februari och varmaste dagen inträffar i 
juli. Vid dimensionering av ventilationsvärmeväxlare och värmepumpar tas också hänsyn till 
extrema temperaturer (DUT) som bestäms med hänsyn till byggnadens tidskonstant. 
Temperaturuppgifter från SMHI:s mätstationer för 50 orter finns inlagda i programmet. 

Solinstrålning 
Soldata från 1971 för Umeå, Stockholm och Malmö finns inlagda i programmet och beräknas 
enligt BKL-metoden. Tillgänglig solenergi har minimum dygn 358 och maximum dygn 176. 

Luftläckning 
Den ofrivilliga luftläckningen (m3/m2

·h) genom omslutande ytor bestäms enligt följande 
formel: 
 
qdrift = q50 / d 
 
qdrift luftläckning i (m3 / m2 · h) vid drifttryck 
q50 luftläckning i (m3 / m2 · h) vid 50 Pa tryckskillnad 
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d = 20  vid FT-ventilation eller avstängd fläkt 
d = 25  vid undertryck motsvarande F-ventilation 
 
BBR-kravet på genomsnittlig luftläckning för nya byggnader får inte överstiga  
q50 = 0,8 m3 / m2 · h vid 50 Pa tryckskillnad. 

Transmission 
Beräkningen av transmissionsförluster sker med korrigerade U-värden för enskilda byggnads-
delar enligt Boverkets regler. För fönster används mörker-U-värde för hela fönstret inklusive 
karm. För konstruktioner mot jord används i BBR reduktionsfaktorn 0,75 med hänsyn till 
jordens värmeackumulering, som omfördelar förlusterna under året och därmed minskar 
behovet att täcka förlusterna med uppvärmningsenergi. 

Köldbryggor 
Beräkning av köldbryggor är utförd med Swedisols förenklade metod där samtliga 
köldbryggor summeras till ett värde och matas in i programmet. 
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5.2 Älvsbyhus 
1944 startade Gunnar och Göran Johansson ett snickeriföretag i Älvsbyn. Detta företag heter 
idag Älvsbyhus AB och är för närvarande Nordens största tillverkare av prefabricerade 
sektionshus av trä. Företagets trähusproduktion startade 1960 och man har under 40 år 
levererat mer än 26000 hus till familjer i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Älvsbyhus-
koncernen ägs helt och hållet av Älvsbyhus Intressenter AB som i sin tur i lika delar ägs av 
Donald Johansson och Göran Johansson. Älvsbyhus har idag totalt ca 300 anställda och 
omsätter ca 1 miljard SEK. Huvudkontoret är beläget i Älvsbyn där också merparten av 
produktionen sker. Övrig produktion sker i Bjärnum i Skåne och i Kauhajoki som ligger i 
södra Finland. Husen tillverkas inomhus i stora ”klossar” eller volymer med golv, väggar och 
innertak där el och VVS är installerad. Klossarna transporteras ut till byggplatsen där de 
monteras ihop med mobilkran eller specialfordon. Älvsbyhus affärsidé lyder: ”Lägre kostnad 
– rikare liv.” På Älvsbyhus menar man att framgångarna beror på att man säljer rejäla hus till 
priser som gör att de flesta har råd att bo bra och ändå ha pengar över till annat. Typhuset som 
valts ut till studien heter Tyr som är ett 1-planshus med 4 rum och kök på 121,4 m2 (Figur 25, 
26 ).33 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
33 www.alvsbyhus.se 

Figur 25. Fasad Tyr 

Figur 26. Planritning Tyr 
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5.3 Myresjöhus 
Myresjöhus grundades 1927 och har hunnit sälja 80000 hus. Företaget är moderbolag i 
Prevestakoncernen som ägs av Industrikapital där Smålandvillan också ingår. Koncernen 
marknadsför, tillverkar och bygger monteringsfärdiga volymhus. Myresjöhus säljer hus främst 
i de nordiska länderna och omsätter ca 1,5 miljarder SEK per år och har 450 anställda. 
Produktionsanläggningar för volymhus finns i Vrigstad, Sundsvall och i Myresjö där också 
huvudkontoret är beläget. Myresjöhus affärsidé lyder: ”Vi bygger hemlängtan.” Företagets 
framgångar förklaras av att man ligger i frontlinjen när det gäller utveckling och design. 
Typhuset som är aktuellt heter Strandgården som är ett 1-planshus med 6 rum och kök på 
143,3 m2 (Figur 27, 28).34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 www.myresjohus.se 

Figur 27. Fasad Strandgården 

Figur 28. Planritning Strandgården 
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5.4 LB-hus 
LB-hus har sedan 1957 levererat 42000 hus, på senare år även på export till bl.a. Danmark, 
Tyskland och Japan. Företaget är ett dotterbolag till ESALP Invest AB där huvudägare är 
familjen Peter Althin. LB-huskoncernen har ca 300 anställda och omsatte 643 miljoner SEK 
år 2005. Huvudkontoret ligger i Bromölla där också företagets produktionsanläggning för 
nyckel-färdiga hus finns. LB-hus producerar även andra typer av bostäder, men tyngdpunkten 
ligger på nyckelfärdiga småhus som tillverkas inomhus och transporteras ut till byggplatsen. 
”Optimal living – funktion, design och valfrihet” lyder uttrycket som ska symbolisera ett LB-
hus. Optimal living handlar enligt företaget om att skapa ett personligt hus som är anpassat 
efter de boendes behov och företagets byggsystem. LB-huset som ingår i studien heter 
Lövsångaren och är ett 1-planshus med 5 rum och kök på 139,6 m2 (Figur 29, 30).35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 www.lb-hus.se 

Figur 29. Fasad Lövsångaren 

Figur 30. Planritning Lövsångaren 



5 Empirisk studie  Energieffektiva småhus   

 45 

5.5 Eksjöhus 
Eksjöhus AB är ett familjeföretag som startade hustillverkningen 1944 och producerar i 
dagsläget drygt 350 hus per år. Eksjöhus ingår i moderbolaget Eksjöhus Industrier AB som 
har 140 anställda och omsätter 400 miljoner SEK. Huvudkontoret ligger i Eksjö där 
hustillverkningen också sker. Husen tillverkas i byggsatser och transporteras ut till 
byggplatsen av special-fordon. Den som bestämmer sig för ett Eksjöhus får ”ett hus för hela 
livet” enligt informationsmaterialet. Typhuset från Eksjöhus som ingår i studien heter 
Tallåsen och är ett 1-planshus med 5 rum och kök fördelat på 123 m2 (Figur 31, 32).36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 www.eksjohus.se 

Figur 31. Fasad Tallåsen 

Figur 32. Planritning Tallåsen 
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5.6 A-hus 
I Anneberg utanför Kungsbacka har man på A-hus tillverkat hus i 50 år. Företaget ingår i 
Derome-gruppen och levererar villor och fritidshus till den svenska marknaden samt på 
export. Produktionen kom under 2005 upp i 135 sålda hus. Typhuset heter Gottskär som har 4 
rum och kök fördelat på 124,1 m2 (Figur 33, 34).37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
37 www.a-hus.se 

Figur 33. Fasad Gottskär 

Figur 34. Planritning Gottskär 
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5.7 Hjältevadshus 
Hjältevadshus ingår i Finndomo-koncernen som har totalt 900 anställda varav 500 arbetar i 
Sverige. Finndomo har under 65 år sålt mer än 200 000 småhus i de nordiska länderna och 
Baltikum. Koncernen omsatte 1,6 miljarder SEK under 2005 och antalet sålda Hjältevadshus 
kom upp i 174 stycken samma år. Husen tillverkas i Hultsfred, Hässleholm och Hjältevad. Det 
utvalda typhuset heter Enen och består av 5 rum och kök på 121,4 m2 (Figur 35).38 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 www.hjaltevadshus.se 

Figur 35. Plan och fasad Enen 
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5.8 Sammanställning  
Tabell 7. Sammanställning av isoleringstjocklek för olika hustillverkare (mm) 

Tillverkare Husmodell Takbjälklag/Lager Yttervägg/Lager Golvbjälklag/Lager 
Älvsbyhus Tyr 260 Minull / 3 215 Minull / 2 190 Minull / 2 
Myresjöhus Strandgården 360 Minull / 3 240 Minull / 1 200 Cellplast / 1 
LB-hus Lövsångaren 400 Lösull / - 230 Minull / 1 300 Cellplast / 1 
Eksjöhus Tallåsen 450 Lösull / - 245 Minull / 1 200 Cellplast / 2 
A-hus Gottskär 400 Lösull / - 215 Minull / 1 220 Minull / 1 
Hjältevadshus Enen 300 Minull / 1 200 Glasull / 1 220 Glasull / 1 
Passivhus Lindås 480 Lösull / - 430 Minull / 3 250 Cellplast / 2 

 

Tabell 8. Sammanställning av Up-värden för olika hustillverkare (W/m2K) 

Tillverkare Husmodell Takbjälklag Yttervägg Golvbjälklag Fönster 
Älvsbyhus Tyr 0,17 0,21 0,26 1,10 
Myresjöhus Strandgården 0,12 0,19 0,19 1,30 

LB-hus Lövsångaren 0,13 0,206 0,15 1,30 
Eksjöhus Tallåsen 0,10 0,18 0,15 1,30 
A-hus Gottskär 0,13 0,21 0,17 1,30 
Hjältevadshus Enen 0,145 0,21 0,18 1,30 
Passivhus Lindås 0,08 0,10 0,09 0,85 
Kursiva värden är antaganden som gjorts på grund av avsaknad av information. 
 
Tabell 7 beskriver de olika typhusens isoleringstjocklekar och antalet lager. Typhus med 
cellplast som golvbjälklagsisolering är i själva verket hus som är grundlagda på platta, övriga 
hus står på krypgrund. Tabell 8 är i stort sett en konsekvens av Tabell 7, men med 
korrektioner och justeringar enligt BBR. Syftet med dessa två tabeller är att tydligt påvisa 
sambandet mellan isoleringstjocklek och U-värde. Antalet isoleringslager påverkar det 
praktiska U-värdet, men ger också fördelar som minskat läckage som inte ingår i U-värdet.
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6 Beräkningar och resultat 
Nedan följer ett urval av indata som använts vid beräkning av värmeförlustkoefficient (Fs) och 
specifik energianvändning för de olika småhustillverkarna. Resultatet av beräkningarna som 
avslutar kapitlet leder till en jämförelse med nuvarande och framtida BBR-krav samt en kort 
analys som pekar ut styrkor och svagheter i klimatskärmen på respektive typhus. 
Beräkningarna av specifik energianvändning utförs med Stockholm och Luleå som byggnads-
ort, dvs. klimatzon söder och norr. Valet av ort påverkar årsmedeltemperatur och längden på 
uppvärmningssäsongen vilket i sin tur påverkar energibehovet.  

6.1 Indata – ENORM 2004 
Tabell 9. Indata specifik för varje husmodell 

Byggnadsdel Älvsby-
hus 

Myresjöhus LB-
hus 

Eksjö-
hus 

A-hus Hjältevadshus 

Golvbjälklag 

(m2) 
121,4 143,3 139,6 123,0 124,1 121,7 

Vindbjälklag 
(m2) 

121,4 143,3 139,6 123,0 124,1 121,7 

Ytterväggar 
(m2) 

112,1 126,0 127,8 122,4 124,2 113,9 

Aom (m2) 354,9 412,6 407,0 368,4 372,4 357,3 

Volym (m3) 291 344 335 295 298 292 

Fönster (m2) 12,7 20,9 23,2 19,5 20,2 19,9 
Dörrar (m2) 8,0 6,3 6,3 7,1 9,9 7,4 
       
Reduktion för 
platta på mark 

Nej Ja Ja Ja Nej Nej 

       
Up, vind (w/m2K) 0,17 0,12 0,13 0,10 0,13 0,15 
Up, väggar 
(w/m2K) 

0,21 0,19 0,21 0,18 0,21 0,21 

Up, fönster  
(w/m2K) 

1,10 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

Up, grund 
(w/m2K) 

0,26 0,19 0,15 0,15 0,17 0,18 

Tot. linjära 
köldbryggor 
(W/K) 

5,5 6,3 10,3 9,8 7,2 8,1 

Kursiva värden är delresultat från ENORM som är intressanta för det specifika energibehovet 
som kommenteras längre fram i rapporten. 
 
 

Tabell 10. Indata oberoende av husmodell 

Post Indata 
Värmekapacitet (Wh/m2 °C) 25 
Återvinning 70 % krävs (BFS 2006:12) 50 % tillämpas 
Rumstemperatur (°C) 22 (Säkerhetsmarginal +2 °C i linje med BBR 

allmänna råd kap. 9:2). 
Solinstrålning Stockholm (1971) Umeå (1971) 
Riktning för ”södervägg” Söder 
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Solfaktor 0,85 (Säkerhetsmarginal –0,15 i linje med BBR 
allmänna råd kap. 9:2). 

β  0,50 (Säkerhetsmarginal –0,25 i linje med BBR 
allmänna råd kap. 9:2). 

Fördelning av glasarea Lika fördelning (i motsats till gynnsam) 
Korrektion för golvvärme Ej utförd 
Luftläckage 0,6 l/s m2 (BFS 2006:12) 0,8 l/s m2 (BFS 2002:19) 
Basenergi Värmepump, uppv. och varmvatten 
Värmepump NIBE Fighter 300 
Ventilation Frånluftsvärmepump 
Luftkanaler Data från ENORM 
Hushålls- och fastighetsel Schablonvärden från ENORM 
Personvärme och varmvatten Schablonvärden från ENORM 
Kylskåp Electrolux ER8200C 
Frysskåp Electrolux EU7600C 
Diskmaskin Electrolux ESF6100 
Tvättmaskin Electrolux EW1030F 
Torktumlare Electrolux EDC3150 
 
Kommentar till Tabell 9 och 10: Tabellerna innehåller inte fullständiga indata. Indata som 
t.ex. val av basenergi och värmepump leder till automatisk ifyllning av ytterligare uppgifter. 
Indata för hushållsel används för att beräkna byggnadens totala energibehov. Vid jämförelser 
med BFS 2006:12 ingår inte behovet av energi för hushållsel. 

6.2 Resultat 

6.2.1 Jämförelse med nuvarande BBR-krav 
Tabell 11. Jämförelse av Fs med BBR  

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Fs, krav 0,207 0,186 0,210 0,209 0,209 0,210 
Fs, gräns 0,269 0,274 0,273 0,271 0,271 0,273 
Fs, aktuell = Um 0,242 0,202 0,191 0,168 0,223 0,217 
 
Alla typhus klarar gränsvärdet Fs, gräns (BFS 2002:19) enligt Tabell 11. Detta krav gäller endast 
medelvärdet på klimatskärmens förmåga att begränsa värmeförlusterna vilket motsvarar Um i 
BFS 2006:12. Skillnaderna mellan de olika typhusen beror med andra ord på omslutnings-
arean, U-värden för de ingående byggnadsdelarna inklusive köldbryggor, som till viss del är 
en konsekvens av isoleringstjocklekar enligt Tabell 7. Nedan följer en beskrivning av 
respektive typhus och utmärkande egenskaper som påverkar klimatskärmens förmåga att 
begränsa värmeförlusterna: 

Älvsbyhus  
Fördelar:  Huskropp med fyra ytterhörn ger minimalt med linjära köldbryggor. 
 Liten fönsterarea med låga U-värden ger små förluster genom transmission. 
 Få fönster ger mindre förluster genom linjära köldbryggor. 
 Ytterväggsisolering i två lager ger en tät klimatskärm och minskar läckage. 
 Takbjälklagsisolering i tre lager och golvbjälklagsisolering i två lager. 
Nackdelar: Höga U-värden på tak, golv och yttervägg ger stora transmissionsförluster. 
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Myresjöhus 
Fördelar: Låga U-värden på tak, golv och yttervägg ger små transmissionsförluster. 
 Takbjälklagsisolering i tre lager minskar läckageförluster och köldbryggor. 
 Bra förhållande mellan volym och omslutningsarea. 
Nackdelar: Huskropp med sex ytterhörn och förhållandevis stor fönsterarea. 
  

LB-hus 
Fördelar: Låga U-värden i tak och golv. 
 Bra förhållande mellan volym och omslutningsarea 
Nackdelar: Huskropp med sju ytterhörn och stor fönsterarea. 
 Stort antal fönster ger många köldbryggor. 
  

Eksjöhus 
Fördelar: Genomgående mycket låga U-värden. 
Nackdelar: - 
 

A-hus 
Fördelar: Ganska låga U-värden. 
Nackdelar: Nio ytterhörn och många fönster. 
  

Hjältevadshus 
Fördelar: Masonitereglar minskar transmission genom klimatskärmen. 
Nackdelar: Ganska högt U-värde i ytterväggarna.  
  

6.2.2 Jämförelse med framtida BBR-krav 
Tabell 12. Behov av köpt energi för småhus i Stockholm (Klimatzon söder) 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Energibehov 
(kWh/m2

·år) 
107 89 93 89 105 102 

 
Alla hus klarar BBR-kraven (BFS 2006:12) på max. 110 kWh/m2

·år enligt Tabell 12. 
Älvsbyhus, A-hus och Hjältevadshus har något högre energibehov än de övriga. Detta beror 
främst på högre medel-U-värde vilket framgår av Tabell 11, men även i olika utsträckning på 
egenskaper som finns uppräknade under föregående rubrik. Myresjöhus och LB-hus har lågt 
energibehov på grund av låga U-värden och förhållandet mellan golvarea och volym, 
Eksjöhus har lågt energibehov på grund av genomgående låga U-värden. 
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Tabell 13. Behov av köpt energi för småhus i Luleå (Klimatzon norr) 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Energibehov 
(kWh/m2

·år) 
162 138 144 138 160 156 

 
Inget typhus klarar BBR-kraven (BFS 2006:12) max. 130 kWh/m2

·år enligt Tabell 13. 
Myresjöhus och Eksjöhus ligger ganska nära kravet på grund av tidigare nämnda orsaker. 
Detta resultat leder till ytterligare beräkningar där syftet är att rätta till bristerna som räknats 
upp i kapitel 6.2.1 till den grad att de klarar kravet. 

6.2.3 Tilläggsberäkningar 
Vad krävs för att uppfylla framtida BBR-krav i Luleå? Typhusen som har höga U-värden på 
grund av bristfällig isolering har i första hand tilldelats tjockare isolering. Typhus med bra U-
värden i allmänhet men med stora fönsterareor har i första hand tilldelats fönster med lägre U-
värden (Tabell 14). 

Tabell 14. Basutförande (BU) + åtgärd för att fylla BBR-krav 

Tillverkare Takbjälklag Yttervägg Golvbjälklag Fönster 
Älvsbyhus BU + 190 mm BU + 30 mm BU + 30 mm - 
Myresjöhus - - - U = 1,0 
LB-hus BU + 50 mm BU + 15 mm - - 
Eksjöhus - - - U = 1,1 
A-hus BU + 50 mm BU + 25 mm - U = 0,85 
Hjältevadshus BU + 150 mm BU + 45 mm - U =1,0 
 
Ovanstående tillägg på t.ex. 15 och 30 mm kan tyckas onödigt små, men det är nödvändigt för 
att hamna så nära BBR-kravet som möjligt. I beräkningarna har även kravet på klimat-
skärmens täthet ändrats till 0,6 l/s·m2. Nedan (Tabell 15) redovisas resultatet från beräkningar 
med ändringar enligt Tabell 14.  

Tabell 15. Behov av köpt energi efter tilläggsberäkningar - Luleå 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Energibehov 
(kWh/m2

·år) 
131 127 132 129 129 133 

Fs = Um 
(W/m2K) 

0,203 0,190 0,193 0,175 0,184 0,196 

 
Älvsbyhus, LB-hus och Hjältevadshus ligger strax över kravet, men med hänsyn till 
säkerhetsmarginaler som tillämpats i beräkningarna enligt Tabell 10 kan även dessa typhus 
räknas till de godkändas skara. Detta är vad som inom en snar framtid kommer att krävas av 
småhustillverkare, men för att sätta detta i rätt perspektiv är det viktigt att ta reda på vad som 
är möjligt med denna typ av åtgärder. Passivhusen får tjäna som optimalt exempel i en 
förenklad jämförelse. U-värden för Lindås-husen (Kapitel 4.2) används som indata samt 
kravet på lufttäthet (0,3 l/s·m2). 
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Hur stort blir behovet av köpt energi med en klimatskärm efter Passivhus-principen? 

Tabell 16. Behov av köpt energi med klimatskärm efter Passivhus-principen 

 Älvsbyhus Myresjöhus LB-hus Eksjöhus A-hus Hjältevad 
Energibehov 
(kWh/m2

·år) 
i Stockholm 

 
58 

 
54 

 
59 

 
60 

 
62 

 
61 

Energibehov 
(kWh/m2

·år) 
i Luleå 

 
91 

 
88 

 
93 

 
96 

 
99 

 
98 

Fs = Um 
(W/m2K) 

0,117 0,103 0,108 0,109 0,124 0,120 

 
Ökad isolering innebär en minskning av transmissionsförlusterna genom klimatskärmen samt 
transmission genom linjära köldbryggor. Graden av minskningen beror inte bara på hur 
mycket isoleringstjockleken ökar utan på hur många lager som används och hur de monteras. 
Detta faktum har inte vägts in i tilläggsberäkningarna. 
 
Enligt Tabell 16 sänks behovet av köpt energi för uppvärmning avsevärt med en klimatskärm 
efter Passivhus-principen. Myresjöhus har det lägsta medel-U-värdet och lägst behov av 
energi och A-hus har det högsta medel-U-värdet och störst behov av energi. Inga konstigheter 
med andra ord, bra isolering ger ett lägre behov av köpt energi för uppvärmning. Älvsbyhus 
har ett förhållandevis högt medel-U-värde och LB-hus har ett lägre medel-U-värde, trots detta 
har LB-hus ett större behov av energi för uppvärmning. Vad beror detta på? Skillnaden i 
energibehovet är bara 2 kWh/m2

·år till Älvsbyhus fördel, men skillnaden i medel-U-värdet är 
ganska stort till LB-hus fördel. Detta trots att alla hus har tilldelats exakt samma U-värden.  
 
Förklaringen är att LB-hus enligt beräkningarna får en högre förlustfaktor på grund av att 
huset helt enkelt är större, men detta kompenseras av att omslutningsarean är förhållandevis 
stor: 43,862/407 = 0,108, förlustfaktorn (W/K) dividerat med omslutningsarean (m2) ger Fs = 
0,108 W/m2K. Älvsbyhus får däremot en lägre förlustfaktor, men på grund av att om-
slutningsarean är förhållandevis liten blir Fs större: 41,609/354,9 = 0,117. LB-hus högre 
förbrukning och lägre medel-U-värde kan med andra ord förklaras av att huset är större, på 
”rätt sätt”. Det kan tyckas vara ett långt resonemang för att konstatera att ett stort hus behöver 
mer energi för uppvärmning än ett litet, men vid beräkning av U-värdet ingår också arean för 
varje byggnadsdel och totala omslutningsarean. Förhållandet mellan byggnadsdelarnas area, 
U-värde samt totala omslutningsarean kan optimeras genom noggranna beräkningar, men den 
avgörande faktorn för framtida BBR-kraven är förhållandet mellan volymen och golvarean. 
Det optimala är att ha så liten volym som möjligt i förhållande till golvytan. Detta är också 
orsaken till att Myresjöhus har lägst energiförbrukning per ytenhet, deras hus är störst av alla 
typhus men har samma takhöjd. 
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Energibehov för uppvärmning 
(kWh/m2, år) Klimatzon söder
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7 Diskussion och slutsatser 
Diskussionen delas upp i två delar för att skilja på resonemang kring beräkningsresultaten och 
resonemang kring energieffektivisering i övrigt. Diskussionerna kan betraktas som en 
motivation till slutsatserna. 

7.1 Diskussion – Beräkningar 
Jämförelsen mellan typhusen och nuvarande BBR-krav samt framtida BBR-krav för 
klimatzon söder visade att alla typhus klarade sig. Detta förhållande kräver inte ytterligare 
kommentarer. Diskussionens fokus ligger istället på vilka åtgärder som är möjliga, vilka 
effekter som uppnås och i vilken utsträckning de kan tillämpas i detta fall.  
 
Figur 36 illustrerar skillnaderna i energibehov för uppvärmning mellan BBR-kraven, låg-
energihus, medelvärde för typhusen i originalutförande samt med klimatskärm av Passivhus-
modell. Passivhusen i Lindås och lågenergihuset i Malmö är uppmätta värden och energi-
behovet för typhusen är teoretiska värden. Den geografiska placeringen påverkar också det 
verkliga energibehovet vilket gör att angivna värden i Figur 36 måste tolkas med viss fel-
marginal. Anledningen till att energibehovet för Passivhusen i Lindås är mindre än hälften av 
typhusen med Passivhus-egenskaper är att husen i Lindås har ett FTX-system med högre 
återvinningsgrad och solpaneler för tappvarmvatten som också ingår i energibehovet för 
uppvärmning. Lågenergihuset på Bo01-området i Malmö har samma ventilations- och värme-
system som typhusen med Passivhus-egenskaper, men har genomgående högre U-värden. En 
annan viktig skillnad är att energibehovet för husen i Lindås är ett medelvärde för 20 stycken 
radhus medan typhusen och lågenergihuset är fristående hus. Slutsatsen av Figur 36 kan 
sammanfattas till: Typhusen i befintligt utförande klarar BBR-kraven i södra klimatzonen 
med god marginal, men kan med åtgärder i klimatskärmen minska energibehovet för 
uppvärmning med 40 %.  
 

 
 
 

 
I Luleå är bilden en annan, inget av typhusen klarade BBR-kravet för klimatzon norr (Figur 
37). Det kan tyckas överambitiöst att välja Luleå som ligger i norra delen av norra klimat-
zonen som byggnadsort. Enligt Tabell 17 och 18 är Norrbotten trots allt endast en liten del av 
landets småhusbestånd.  

Figur 36. Jämförelse av energibehov mellan lågenergihus, BBR-krav samt 
typhusen 
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Beslutet grundar sig helt enkelt på att antagandet att de småhus som klarar dessa krav kan 
byggas i större delen av landet. Karesuando hade naturligtvis varit bättre i det avseendet, men 
på grund av de säkerhetsmarginaler (Tabell 10) som använts i beräkningarna finns det 
anledning att anta att ett småhus som klarar kraven i Luleå också gör det i orter som ligger 
norr om Luleå. Ett argument mot säkerhetsmarginalerna och valet av Luleå som byggnadsort 
kan vara att småhus som klarar dessa krav blir onödigt energieffektiva i södra delarna av 
landet. Detta är ett argument som enligt mig inte är giltigt. 
 

Tabell 17 och 18. Småhusbestånd och beviljade bygglov för 2:a kvartalet 2006 

Källa: http://www.scb.se/  
 

Klimatzon söder 
Län Småhus Bygglov 
Stockholm 242 410 317 
Uppsala 60333 122 
Södermanland 55777 87 
Östergötland 87556 153 
Jönköping 86873 111 
Kronoberg 53722 72 
Kalmar 70728 51 
Gotland 17709 28 
Blekinge 43599 14 
Skåne 262737 275 
Halland 79472 102 
Västra Götaland 340516 374 
Örebro 66173 84 
Västmanland 57828 82 
Totalt 1 546 800 1842 

 
Älvsbyhus, A-hus och Hjältevadshus ligger ganska högt över framtida BBR-krav (Figur 37) 
och behöver vidta åtgärder för att uppfylla kraven. Med nuvarande standard går gränsen för 
var dessa hus kan byggas inom BBR-kraven någonstans mellan Sundsvall och Umeå. 
Myresjöhus, LB-hus och Eksjöhus har en standard som gör att gränsen för var de kan byggas 
inom framtida BBR-krav går någonstans i Umeå-trakten. Inget av typhusen kan alltså byggas 
norr om Umeå enligt tilläggsberäkningar. Resultatet måste betraktas som ungefärligt på grund 
av att antalet byggnadsorter i ENORM är begränsat samt att klimatet mellan kust och inland 
kan variera. 
 

Klimatzon norr 
Län Småhus Bygglov 
Värmland 79195 52 
Dalarna 82555 37 
Gävleborg 74800 25 
Västernorrland 69803 30 
Jämtland 38027 21 
Västerbotten 67849 64 
Norrbotten 69435 55 
Totalt 460 297 325 
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Energibehov för uppvärmning 
(kWh/m2,år) Klimatzon norr
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Vad betyder då ändringen av BBR-kraven för småhustillverkarna? Typhusen klarar de nya 
BBR-kraven i större delen av klimatzon söder där också merparten av husen byggs. I större 
delen av norra klimatzonen där det inte byggs lika många hus krävs det däremot åtgärder. Det 
går förstås att utnyttja vissa villkor i BBR för att kringgå kravet på specifik energianvändning. 
Byggnader som endast används kortare perioder och saknar uppvärmningsbehov under större 
delen av året är ett undantag från dessa regler. Kravet på 110 och 130 kWh/m2

·år gäller för 
golvarea för utrymmen som ska värmas till mer än 10°C är ett annat undantag. Dessa undan-
tag kan leda till ”speciallösningar” som t.ex. en inglasad ”uteplats” som används kortare 
perioder och värms upp av en värmekälla som förbrukar hushållsel kanske kan bli ett 
vardagsrum. Denna typ av lösningar är förstås kortsiktiga och oseriösa. 
 
Enligt kapitel 6.2.3 krävs det inte speciellt omfattande åtgärder för att klara BBR-kravet i 
Luleå. Myresjöhus och Eksjöhus skulle enligt Tabell 14 och 15 klara sig med byte till fönster 
med lägre U-värde för att klara BBR-kravet. Övriga typhus behöver däremot mer isolering i 
varierande utsträckning för att klara BBR-kravet. Man får utnyttja det faktum att det är 
tidsaspekten som är skillnaden mellan produktionskostnader och driftskostnader; det är med 
andra ord konceptet ”många bäckar små…” som gäller. Lite mer isolering i klimatskärmen 
och fönster med lägre U-värden betyder en hel del för energiförbrukningen. Isoleringsandelen 
i klimatskärmen kan ökas genom att använda lättreglar, vilket också ger mindre andel 
konstruktiva köldbryggor. Energi för tappvarmvatten ingår också i uppvärmningsenergi och 
kan som i Passivhusen i Lindås minskas med solpaneler.  
 
Med klimatskal av Passivhus-modell klarar enligt Tabell 16 alla typhus BBR-kraven för 
klimatzon norr med god marginal. Det är svårt att avgöra vad dessa åtgärder betyder för 
produktionen av element eller sektioner. En produktionsomställning för byte av fönster borde 
inte vara alltför komplicerad. Tjockare isolering i tak, väggar och golv kan däremot betyda 
omfattande åtgärder i produktionsprocessen. Vid vilken grad omställningen blir ekonomiskt 
intressant är förstås omöjligt att uppskatta. Man kan däremot konstatera att fördelen med 
åtgärder i klimatskärmen är de ingående delarnas långa livstid som ger låga 
livscykelkostnader.  
 
 
 
 

Figur 37. Jämförelse mellan typhusen och BBR-kravet för 
klimatzon norr 
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Vilka alternativ finns då kvar förutom tjockare isolering och lägre U-värden? Luftrörelser i 
och utanför konstruktionen beror till stor del på utförande, konstruktion, geografisk placering 
och orientering. Detta är komplicerade förhållanden som måste värderas från fall till fall. Den 
genomsnittlige husköparen har ofta begränsade möjligheter att påverka husets placering och 
orientering. Faktorer som boarea och inomhustemperatur påverkar visserligen energi-
förbrukningen, men dessa faktorer hamnar inom den enskilde husägarens ansvar. Bygg-
företagens ansvar är att tillverka hus med en klimatskärm som har en optimal funktion. 
Typhusen som ingår i studien har valts ut för att de betraktas som ordinära i både storlek och 
utformning. Denna typ av hustillverkning har begränsade möjligheter att ändra konstruktionen 
för att anpassa varje enskilt hus till den specifika orten och tomten. Man skulle däremot kunna 
tänka sig två konstruktionslösningar för klimatzonerna där nuvarande utformning duger till 
södra klimatzonen. Det kan vara vettigt för byggföretagen att inrätta sin egen norra klimatzon 
där gränsen enligt beräkningarna skulle hamna någonstans i höjd med Sundsvall och Umeå. 
På så vis påverkas produktionen minimalt, åtminstone under en övergångsperiod där 
hustillverkarna får möjlighet att bedöma framtida möjligheter för produktionsomställning och 
energieffektivisering.  

7.2 Diskussion – Allmänt 
Personligen tror jag att Passivhusen är mycket viktiga för utvecklingen av framtidens småhus, 
men jag har förstås vissa reservationer, eller kanske man ska kalla det för reflektioner. 
Följande ordflöde har utlösts av informationssökningen som varit en stor del av studien och 
kan betraktas som en motvikt till det tekniska, politiska och mediala resonemanget kring 
energieffektivisering av bebyggelsen. 
 
Elpriserna går stadigt upp. Nya källor till energi utvecklas för att minska utsläppen av 
växthusgaser. Regeringen använder sitt effektivaste vapen för att styra sin befolkning i rätt 
riktning. Skatter, regler och subventioner ska råda bot på energislöseriet och bromsa 
växthuseffekten. Ut med kärnkraft och in med vind- och solkraft! Ut med fossil förbränning 
och in med förnyelsebar förbränning! Detta är en självklar utveckling som borde vara en del 
av alla länders framtidsplaner. 
 
Det senaste inom energisparområdet är Passivhus. Husen ska med hjälp av effektiv 
klimatskärm stänga in den värme som produceras. Husen har tjock isolering i tak väggar och 
golv, superfönster och ventilationssystem med återvinning. De värms upp av de boendes 
aktivitet och spillvärme från elektrisk utrustning. På vintern används ett el-batteri som är 
kopplat till ventilationssystemet. Man har byggt dessa hus på flera orter i Sverige och de är 
ännu vanligare i Tyskland och Österrike. En konventionell villa drar ca 20 000 kWh per år. 
Ett Passivhus drar ca 5 000 kWh per år, en fjärdedel av genomsnittsvillan i Sverige. 
Passivhusen är förstås dyrare att bygga än en vanlig villa, men den långsiktiga vinsten täcker 
den kortsiktiga förlusten. En passande men motsägelsefull reklamslogan för dessa hus skulle 
kunna vara: ”Rädda världen samtidigt som du sparar pengar.”  
 
Man blir förstås misstänksam när man hör en slogan som lovar ekonomisk vinst samtidigt 
som en god gärning. Misstänksamheten är ett naturligt skydd mot det som är nytt. Man vill 
veta mer före man kan bedöma om det nya är bra eller dåligt. Förtydligande: Det finns få 
företeelser som är antigen bra eller dåliga och det är människans benägenhet att blanda ihop 
orden förstå, förenkla och förklara som är boven i dramat. Det är förstås nödvändigt att 
förenkla för att kunna uttrycka sig och kommunicera, men de är viktigt att man är medveten 
om de förenklingar man gör och att man uttrycker det i sin kommunikation.  
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Här kommer en förenkling: En bra företeelse kännetecknas av att positiva värden i olika grad 
överstiger de negativa. För att kunna göra en bedömning gäller det alltså att, utifrån 
betraktaren, avgöra vilken sida som väger tyngst. Jag använder medvetet ordet tyngst för att 
det i detta fall finns subjektiva värden inblandat. 
 
Tillbaka till lågenergihusen. Man påstår i debattartiklar och utredningar att de positiva 
argumenten överträffar de negativa. Man har tilldelat energisparargumentet störst tyngd och 
det finns siffror som bevis. Här har en förenkling skett i pedagogiskt syfte. Det har visat sig 
att utsläppen av växthusgaser inte får människor att engagera sig i energifrågor. Det tyngsta 
argumentet av alla är för abstrakt för att fungera på befolkningen. De flesta inser att utsläppen 
av växthusgaser är ett problem, men man kopplar inte ihop problemet med sitt eget beteende. 
För att ändra på människors beteende i syfte att minska utsläppen av växthusgaser använder 
man sig av ett tydligare språk – pengar. Regeringen använder ekonomiska styrmedel i sitt 
värv och forskare förklarar att det finns pengar att tjäna på lågenergihus.  
 
Regeringen och forskare försöker också få byggföretagen att anamma ny teknik som sparar 
energi, men här har de som vanligt stött på patrull. Utredningar som ”Skärpning gubbar” visar 
på byggbranschens förändringsobenägenhet och motvilja mot förändringar. Detta anser man 
också vara förklaringen på byggbranschens nonchalans av de nya lågenergihusen. Det gäller 
förstås inte alla byggföretag, Skanska och NCC är med i projekt där man testar konceptet med 
lågenergihus, men forskare tycker att det går för sakta. De tycker att fördelarna med denna 
lösning är så framträdande att alla borde rusa till byggföretagen och kräva lågenergihus. Det 
finns siffror som bevisar att detta är LÖSNINGEN! Regeringen söker nya vägar att styra sin 
befolkning, dvs. byggföretagens marknad, så att kraven från husköparna ska driva bygg-
företagen fortare framåt. Intervjuer och fotoreportage visar lyckliga familjer som bor i låg-
energihus, de är förtjusta i sina nya bostäder, de sparar pengar samtidigt som de tar sitt ansvar 
och bidrar till minskat utsläpp av växthusgaser, de står i frontlinjen. 
 
Det finns ett problem. Jag är inte övertygad om Passivhusens förträfflighet. Jag har svårt att 
tro att de är LÖSNINGEN, de är troligtvis en del av lösningen men knappast hela lösningen. 
Jag blir misstänksam när forskare tycker att utvecklingen går för sakta. Det kan vara så att det 
är byggbranschens fel att det går sakta, men bara för att tidigare erfarenheter visar att bygg-
branschen är trög när det gäller ny teknik betyder inte att det finns en omotiverad tveksamhet i 
detta fall. Om byggföretagen tvekar trots frånvaro av motargument så måste förklaringen 
finnas i det faktum att ”gubbarna” är förändringsobenägna, eller kan det finnas någon annan 
orsak? Skulle det kunna vara så att man av erfarenhet vet att motargumenten inte alltid finns i 
sifferform eller kan baseras på simuleringar av verkligheten? Svaret på den frågan har jag 
inte, men jag är nyligen invigd i siffrornas och simuleringarnas värld, och trots min 
fascination över verktygens förträfflighet inser jag att det finns vissa brister med argument 
som har sin grund i denna värld.  
 
Dagens simuleringsverktyg är mycket komplicerade och de har tagit oss närmare sanningen i 
många olika sammanhang. Det är verktyg som genom komplicerade uträkningar kan 
förutsäga hur en konstruktion kommer att bete sig i verkligheten. Vissa av dem är dynamiska, 
de tar hänsyn till synergi-effekter som uppstår när flera olika förhållanden samspelar. 
Programmen är ovärderliga i konstruktionsfall där man beräknar hållfasthet och måste ta 
hänsyn till olika lastfall. Scenario på en bro:  
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Det blåser 20 m/s nordlig vind, underkylt regn belastar vajrar och fundament, vågorna går 
höga, höger körfält är tomt medan köer belastar vänster körfält, en 24-tons lastbil tvärbromsar 
och påverkar bron med stora horisontalkrafter, vad händer? I fall som dessa är simulerings-
verktyg suveräna. Det är bara konstruktörens fantasi som sätter gränser för hur omfattande en 
studie av lastfall kan bli. När det gäller byggfysik blir det lite mer komplicerat, inte på grund 
av de fysikaliska förutsättningarna, utan på grund av en faktor som är omöjlig att simulera – 
människan.  
 
Jag är inte helt säker på syftet med alla argument i energidebatten, men jag hoppas att de är ett 
försök till att få människor att förstå kopplingen mellan deras eget beteende och vår miljö. Jag 
hoppas också att jag har missförstått forskares irritation över byggbranschens och människors 
saktmodighet. Det är ett misstag att utpeka en hel befolkning eller en hel bransch som 
ansvariga för att utvecklingen går för sakta.  

7.3 Slutsatser 
Stomkonstruktionen på nybyggda småhus som ingår i studien är konstruerad med traditionell 
stomme som består av en träregelkonstruktion. Vissa hustillverkare använder sig av lättreglar 
för att öka andelen isolering och minska köldbryggorna.  Isoleringstjocklekarna och antalet 
isoleringslager varierar enligt Tabell 7. U-värden och övriga egenskaper redovisas i Tabell 9. 
Fullständig uppbyggnad av klimatskärmen redovisas i bilaga 1-6. 
 
Typhusen som ingår i studien klarar nuvarande BBR-krav i olika utsträckning. Alla typhus 
klarar framtida BBR-krav för södra klimatzonen (Sthlm), men inget typhus klarar framtida 
BBR-krav för norra klimatzonen (Luleå). För att klara framtida BBR-krav för norra 
klimatzonen måste Myresjöhus och Eksjöhus byta till fönster med lägre U-värden. Övriga 
hustillverkare måste öka isoleringstjockleken i varierande grad enligt Tabell 14 och 15. Om 
typhusen förses med klimatskärm enligt Passivhus-principen kan energibehovet för upp-
värmning minskas med i genomsnitt 40 % vilket skulle leda till att alla småhus klarar framtida 
BBR-krav för norra klimatzonen med god marginal. 
 
Passivhusen måste emellertid enligt min mening än så länge betraktas som en extrem lösning 
på energiproblemet. Det räcker inte med simuleringar och värden som sträcker sig över ett 
eller två år och är fokuserat på energibehovet, det krävs mer tid och erfarenhet för att bevisa 
Passivhusens förträfflighet. Än så länge ligger lösningen någonstans mitt emellan dagens 
standard och Passivhus-standard, dvs. i nivå med de nya BBR-kraven (Tabell 14). Passivhus-
egenskaper kan däremot bli intressanta för hustillverkare som bygger hus med stora 
fönsterareor och höga innertak. De kan genom omfördelningsberäkningar kompensera för 
detta genom att förse husen med Passivhus-liknande egenskaper. 
 
Studien har visat att det finns realistiska möjligheter att tillverka småhus som är mer energi-
effektiva än idag. Småhustillverkarna har också med befintlig teknik möjlighet att utveckla 
systemtänkandet och industrialisera tillverkningen ytterligare genom att utföra tester på den 
färdiga byggnaden som helhet. Tryckprovning och undersökning med värmekamera skulle ge 
byggnaden ett kvalitetsbevis samtidigt som kunskapsåterföringen och kraven på 
entreprenörerna ökar. Åtgärder av denna typ kan säkerligen höja det tekniska medvetandet 
hos tillverkare och entreprenörer vilket i sin tur skulle kunna få positiva effekter på 
utförandet. Bättre förståelse för byggnaden betraktat som system är en förutsättning för en 
sund utveckling av framtidens småhus. 
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7.3.1 Fortsatt arbete 
För att göra studien mer konkret hade det varit intressant att väga in ekonomiska och 
produktionstekniska aspekter. Det är trots allt det som är avgörande för en eventuell 
energieffektivisering. I diskussionen nämndes att det inte borde vara allt för komplicerat att 
ställa om produktionen för byte av fönster. Tjockare isolering skulle däremot orsaka stora 
ingrepp i produktionen eftersom isoleringen bevisligen bör monteras i flera lager. En 
eventuell produktionsomställning för tjockare isolering i flera lager kan kanske inspirera till 
ett examensarbete i byggnadsteknik. 
 
I slutsatsen konstaterades att: ”Bättre förståelse för byggnaden betraktat som system är en 
förutsättning för en sund utveckling av framtidens småhus.” Det betyder att det är viktigt att 
väga in installationer och värmesystem i en fullständig studie av energieffektivitet. Med 
program som gör beräkningar timme för timme blir resultaten mer exakt och det skulle vara 
enklare att urskilja de enskilda delarnas inverkan på värmebalansen. Det hade t.ex. varit 
möjligt att utföra studier för att avgöra storleken på solstrålningens bidrag till värmebalansen 
och hur inomhusklimatet påverkas.  
 
Under arbetets gång har det varit svårt att bortse från det viktigaste av allt, nämligen 
inomhusklimatet. I litteratur, artiklar och rapporter som handlar om lågenergihus presenteras 
resultaten nästan alltid i form av kWh. Inomhusklimatet beskrivs som tillfredställande. Vad 
betyder tillfredsställande? Jag skulle gissa på att det betyder att man följer regler för 
temperatur, luftfuktighet, emissioner, koldioxid mm. Det skulle vara intressant att fördjupa sig 
i detta ämne och förutom mätresultat även undersöka hur de boende upplever inomhus-
klimatet. 
 
Jag måste återigen återkomma till system- och helhetstänkandet. Det hade varit mycket 
intressant att följa ett hus från projekteringsstadiet till färdig byggnad och jämföra beräknade 
värden med uppmätta värden. En dylik studie kan innehålla alla faktorer som påverkar 
byggnadens värmebalans. Beräkningar från projekteringsstadiet kan jämföras med 
energianvändningen under en längre tid samt mätningar med värmekamera, provtryckning 
etc. Jag tror att en sådan studie skulle ge fördjupade kunskaper och inspirera till nytänkande. 
Något för småhustillverkarna att fundera på. 
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Klimatskärmens uppbyggnad 

Älvsbyhus – Tyr 

Takbjälklag Up = 0,17 W/m2 K  
16 mm spånskiva 
reglar 45 x 70 mm 
70 mm minull 
bjälkar 45 x 190 mm 
2 x 100 mm minull 
0,15 mm plastfolie 
19 mm glespanel 
folierad spånskiva 
 
Yttervägg Up = 0,21 W/m2 K 
19 + 22 mm lockpanel 
vindskydd 
34 x 95 c/c 600 reglar 
95 mm minull 
45 x 120 c/c 600 stolpar 
120 mm minull 
0,15 mm plastfolie 
10 mm spånskiva 
 
Golvbjälklag Up = 0,26 W/m2 K 
Plastmatta 
22 mm spånskiva 
45 x 190 c/c bjälkar 
2 x 100 mm minull 
förhydringspapp 
4,5 mm k-board 
19 x 70 mm undersalning 
 
Fönster Up = 1,1 W/m2 K 
Standard Vakio inåtgående sidohängda, kopplade 2 +1 med energiglas. 
 

Systemritning Tyr 
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Myresjöhus – Strandgården  
 
Takbjälklag Up = 0,122 W/m2 °C 
145 mm minull 
95 mm minull 
120 mm minull 
0,2 mm armerad plastfilm 
28 mm glespanel 
13 mm gipsplank 
Bjälke 45 x 220 mm placeras mellan ramverk 
 
Yttervägg Up = 0,193 W/m2 °C 
13 mm gips (GR) 
0,15 mm plastfilm 
240 mm massivreglar 
240 mm minull 
9 mm gips 
24 mm spikreglar 
15 + 21 mm lockpanel 
 
Golvbjälklag Up = 0,186 W/m2 °C 
15 mm lamellgolv 
3 mm polyuretanplast 
0,2 mm plastfilm 
100 mm betong (Platta på mark) 
200 mm cellplastisolering 
100 mm dräneringsgrus Systemritning Strandgården 
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LB-hus – Lövsångaren 
 
Tak Up = 0,130 W/m2 °C 
400 mm lösull 
Ångspärr av trampsäker PE-folie 
Glespanel 28 x 70 s 400 
Gipsplank 13 mm 
 
Yttervägg Up = 0,205 W/m2 °C 
Gipsskiva 13 mm 
Ångspärr 0,15 mm åldersbeständig PE-
folie 
Lättreglar 45 x 230 s 600 
230 mm minull 
Vindskyddsfolie 
Spikläkt 28 x 70 resp. 22 x 45 
Stående fasad falsad lockbrädpanel 17 x 70 
+ 22 x 115 
 
Grund Up = 0,15 W/m2 °C 
Grundplatta 
Dränerande skikt 
300 mm cellplast 
 
Fönster Up = 1,3 W/m2 °C 
Träfönster 3-glas isolerrutor med värmereflekterande beläggning och fyllda med Argon 
 

Systemritning Lövsångaren 
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Eksjöhus – Tallåsen  
 
Vindsbjälklag Up = 0,100 W/m2 °C 
450 mm lösull 
Säkerhetsväv alt. 0,2 mm plastfolie 
28 x 70 mm glespanel s 300 
Innertaksbeklädnad 
 
Yttervägg Up = 0,180 W/m2 °C 
13 mm gipsskiva 
9 mm byggboard 
245 lättregelstomme 
245 minull 
Vindskydd 
28 x 70 mm spikreglar 
12 x 70 underbräda s 150 
20 x 120 lockbräda s 150 hattprofil 
 
Platta på mark Up = 0,150 W/m2 °C 
100 mm betongplatta 
100 + 100 mm cellplast 
Min. 100 mm dräneringslager 
Makadam eller grus 
Ev. geotextil 
 
Fönster Up = 1,3 W/m2 °C 
 
 
 
 

Systemritning Tallåsen 
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Hjältevadshus – Enen 
 
Vindsbjälklag Up =  0,145 W/m2 °C 
12 mm spånskiva 
Masonitebalk 300 mm s 1200 
300 mm minull 
Plastfolie 0,15 mm 
21 x 70 glespanel 
12 mm folierad takspånskiva 
 
Yttervägg Up =  0,21 W/m2 °C 
12 mm spånskiva 
200 mm glasull 
Masoniteregel R 200 
4 mm board 
21 x 70 mm utsalning 
16 x 70 underbräda 
21 x 110 lockpanel 
 
Golvbjälklag Up =  0,18 W/m2 °C 
22 mm spånskiva 
Masonitebalk 220 mm s 600 
220 mm glasull 
Oorganiskt vindskydd 
 
Fönster Up =  1,3 W/m2 °C 

Systemritning Enen 
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A-hus – Gottskär 
 
Vindsbjälklag Up = 0,13 W/m2 °C 
400 mm lösull 
Underram s 1200 
Armerad plastfolie 0,2 mm 
28 x 70 mm glespanel s 300 
Gipsplank 13 mm 
 
Yttervägg Up = 0,21 W/m2 °C 
13 mm gipsskiva 
45 mm isolering 
45 x 45 mm spikreglar 
Plastfolie 0,2 mm 
170 mm isolering 
45 x 170 mm regelstomme s 600 
Armerad vindskyddspapp 
Spikläkt 28 s 600 
Stående falsad panel 
 
Grund Up =  W/m2 °C 
13 mm golvspån 
220 mm isolering 
Bjälkar 45 x 220 mm s 600 
Blindbottenväv 
 
Fönster Up = 1,3 W/m2 °C 
 
 
 

Systemritning Gottskär 
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Exempel på utskrift ENORM 2004 
 
------------------------------------------------------------------ 
*** Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA Simulation AB *** 
           Program 0000. EQUA Simulation AB, Lån exjobb 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: utskrift                                     
                                                                   
 
Beräknat av Peter Sammelin, 011-161456.  
Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en 
 
Byggnadsort: Stockholm               2006-09-05. Beräkning nr: 237 
 
BYGGNADSDATA                   Zon 1     Zon 2     Zon 3    Totalt 
------------------------------------------------------------------ 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Sm-Lgh      ----      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter            1         0         0         1 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²    121.4       0.0       0.0     121.4 
Fönsterarea i % av uppv. area  10.46      0.00      0.00     10.46 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.800     0.000     0.000     0.800 
Värmekapacitet, Wh/m²,K           25         0         0        25 
Omslutande area, Aom, m²       354.9       0.0       0.0       355 
 
GLASAREOR OCH INSTRÅLNINGSDATA. SOLDATA FÖR STOCKHOLM 
------------------------------------------------------------------ 
Riktning               Zon 1              Zon 2              Zon 3 
Nord           2.2 (0.43; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ost            2.2 (0.43; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Syd            2.2 (0.43; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Väst           2.2 (0.43; 0)      0.0 (0.00; 0)      0.0 (0.00; 0) 
Ovan redovisas:  Glasarea i m² (Solfaktor * Avskärmning ; Lutning) 
 
TRANSMISSIONSDATA          Zon 1            Zon 2            Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadsdel          Area  Ukorr      Area  Ukorr      Area  Ukorr 
Vindsbjälklag       121.4  0.170       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vägg,jord    (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Vägg,luft            91.4  0.210       0.0  0.000       0.0  0.000 
Golvbjlg 1   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Golvbjlg 2   (*)    121.4  0.260       0.0  0.000       0.0  0.000 
Fönster m karm       12.7  1.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Dörrar m karm         8.0  1.400       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 1,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 2,luft            0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
Yta 3,jord   (*)      0.0  0.000       0.0  0.000       0.0  0.000 
(*) Red.faktor a1 =         1.00             0.75             0.75 
------------------------------------------------------------------ 
Köldbryggor, W/K             5.5              0.0              0.0 
Totalt U*A, W/K            100.8              0.0              0.0 
 
PROCESSENERGI       kWh/dygn: Vardagar   Lördag   Söndag    kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Behov av tappvarmvatten          10.92    10.92    10.92      3986 
Gratisvärme (personvärme mm)      2.91     2.91     2.91      1062 
Elprocesser som inte ger värme    2.67     2.67     2.67       975 
Elprocesser som ger värme        10.68    10.68    10.68      3898 
Pumpar/fläktar för värmedistr.    ----     ----     ----       427 
El till ventilation (Årsmedelbehov  = 0.90 kW/m³/s)            335 
Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet         4109 
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DRIFTDATA FÖR VÄRMEANLÄGGNINGEN.                    Nr 237 - Sid 2 
------------------------------------------------------------------ 
Basenergi: Värmepump,uppv. och varmvatten 
Dist: Vattenradiatorer.Termostater i rum. Ingen effektstyrning     
Värmepumpen producerar både tappvarmvatten och uppvärmningsenergi. 
Tillsatsenergi:  Eltillsats i värmepump               
Dist: Vattenradiatorer.Termostater i rum. Ingen effektstyrning     
Separat värmeproduktion.  Gemensamt värmedistributionsystem. 
 
                                         Basenergi        Tillsats 
Förbränningsverkningsgrad, %                   100             100 
Värmeförluster från panna e dyl, kW          0.120           0.120 
Varav utnyttjat värmetillskott, kWh/år         956             549 
Värmedistributionsförluster, W/K (*)         3.642           3.642 
Värmeregleringsförluster, W/K    (*)         3.642           3.642 
(*) /K avser temperaturdifferensen mellan värmebärare och rumsluft 
Produktionstimmar/Uppvärmningstimmar     8760/4904       4896/2104 
Årsverkningsgrad/Täckningsgrad, %           95/ 60          96/ 40 
Dim. framledningstemperatur 55°C. Distrib.pumpar/fläktar  0.061 kW 
 
VENTILATIONSDATA               Zon 1          Zon 2          Zon 3 
------------------------------------------------------------------ 
Typ av ventilation               FVP         ------         ------ 
 
Vent.volym,m³ (Fukt,g/kg)     291(0)           0(0)           0(0) 
Effekt,kW/m³/s (% värme)   0.900( 0)      0.000( 0)      0.000( 0) 
Luftläckning,m³/h(oms/h)  40.9(0.14)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Mån/fredag: Rumstemp,°C         22.0            0.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn    153.0*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   153.0(0.53)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Lördagar:   Rumstemp,°C         22.0            0.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn    153.0*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   153.0(0.53)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Söndagar:   Rumstemp,°C         22.0            0.0            0.0 
Basflöde,m³/h * h/dygn    153.0*24.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Forcerat,m³/h * h/dygn      0.0* 0.0       0.0* 0.0       0.0* 0.0 
Dygnsmedel m³/h(oms/h)   153.0(0.53)      0.0(0.00)      0.0(0.00) 
 
Kanalförlust,frånluft (K=tempdiff över kanalvägg)  24 m,0.25 W/m,K 
Kanalförlust,tilluft med högst rumstemperatur       0 m,0.00 W/m,K 
Kanalförlust,värmd tilluft i luftvärmesystem        0 m,0.00 W/m,K 
Kanalförlusten i FTX-systemet har beräknats till         0 kWh/år. 
 
VÄRMEPUMP:NIBE Fighter 300.  Provad vid SP.               150 m³/h 
------------------------------------------------------------------ 
Utetemperatur:      -15.00     -7.00      2.00      7.00     15.00 
Värmeeffekt, kW:      1.53      1.57      1.81      1.84      1.70 
Driveffekt, kW:       0.61      0.60      0.60      0.61      0.57 
Lägsta avlufttemp  0°C. Lägsta utetemp   0.0°C. Högsta d:o   0.0°C 
Årsvärmefaktor= Avgivet/Drivel  12150/  4109 = 2.96. Red.fakt 1.00 
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VÄRMEBEHOV UNDER KALENDERÅRET  (kWh)                Nr 237 - Sid 3 
------------------------------------------------------------------ 
Må- Uppv  Trans-   Vent.+  Vent.-   Utnyttj.värme   Uppv.-  Uppv.+ 
nad dgr  mission   Läckn.  v.växl     Sol Process    behov  tappvv 
------------------------------------------------------------------ 
Jan  31     2149    +1493       0     -48    -691=    2902    3241 
Feb  28     1809    +1257       0     -72    -626=    2367    2673 
Mar  31     1624    +1129       0    -127    -690=    1935    2274 
Apr  30     1212     +843       0    -175    -662=    1217    1545 
Maj  31      810     +563       0    -225    -617=     531     870 
Jun  10      442     +307       0    -240    -483=      27     354 
Jul   0      320     +222       0    -243    -300=       0     339 
Aug   9      429     +298       0    -211    -495=      22     360 
Sep  30      687     +477       0    -156    -586=     422     750 
Okt  31     1057     +734       0    -107    -655=    1029    1368 
Nov  30     1342     +933       0     -61    -665=    1548    1875 
Dec  31     1652    +1148       0     -42    -691=    2067    2405 
------------------------------------------------------------------ 
År  292    13532     9405       0   -1708   -7161    14068   18054 
 
Summor=    13198     9172       0   -1149   -6384 för uppv.period. 
Uppvärmningsperiod: Utetemp=   3.768 °C, 125655°h (Året 134252°h). 
 
TILLFÖRD ENERGI UNDER KALENDERÅRET  (kWh) 
------------------------------------------------------------------ 
Må-  Energi från VP Tillsatsenergi  Drivel  Fläkt     Köpt  Proc.+ 
nad  Nyttig Förlust Nyttig Förlust till VP  /Pump    värme hush.el 
------------------------------------------------------------------ 
Jan    1091    +128   +2150   +166    +448    +74=    2838     414 
Feb     999    +116   +1674   +141    +404    +67=    2285     374 
Mar    1194    +132   +1079   +128    +446    +74=    1728     414 
Apr    1199    +129    +346    +96    +436    +71=     949     400 
Maj     870    +117      +0     +0    +326    +74=     399     414 
Jun     354     +90      +0     +0    +148    +42=     190     400 
Jul     339     +89      +0     +0    +143    +28=     171     414 
Aug     360     +92      +0     +0    +150    +42=     192     414 
Sep     750    +107      +0     +0    +283    +71=     355     400 
Okt    1224    +128    +144    +74    +444    +74=     737     414 
Nov    1196    +127    +680   +109    +434    +71=    1295     400 
Dec    1189    +130   +1216   +131    +446    +74=    1868     414 
------------------------------------------------------------------ 
År    10765    1386    7289    846    4109    763    13006    4873 
 
Dim. värmeeffekter (DUT = -19.4 °C. Tidskonstant =  18 h) 
------------------------------------------------------------------ 
Tappvarmvatten, om dygnets hela behov ackumuleras          0.46 kW 
Transmission, ventilation och luftläckning                 7.07 kW 
Utnyttjad gratiseffekt                                    -0.93 kW 
Förluster i värmesystemet                                  0.48 kW 
------------------------------------------------------------------ 
Totalt effektbehov (dygnsmedeleffekt)                      7.07 kW 
 
Vid forc. ventilation ökar effektbehovet momentant med    0.00 kW, 
utöver den ovan redovisade dygnsmedeleffekten. Medeleffekten avgör 
avsvalning under en lång period med dimensionerande utetemperatur. 
 
Den tappvarmvatteneffekt som redovisas är den effekt som krävs för 
att producera dygnets behov under 24 timmar.  Verkligt installerad 
effekt måste väljas högre mht tappningscykel och beredarens volym. 
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------------------------------------------------------------------ 
*****   Enorm 2004. Version 2.0 Build 1.  © 2004 EQUA Simulation AB  ***** 
           Program 0000. EQUA Simulation AB, Lån exjobb 
------------------------------------------------------------------ 
Objekt: utskrift                                                   
Byggnadsort: Stockholm               2006-09-05. Beräkning nr: 237 
 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi                        kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Transmissionsförluster och luftläckning (1)                  15343 
Ventilationsförluster, styrd luftväxl.  (2)                  +7593 
Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat   (3)                     +0 
Förluster i från- och tilluftskanaler   (4)                     +0 
Utnyttjad värme från processer          (5)                  -7161 
Utnyttjad värme från solinstrålning     (6)                  -1708 
Behov av varmvatten vid tappställen     (7)                  +3986 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens nettobehov av värmeenergi   (11)                  18054 
 
Tillförd energi till värme- och ventilationssystemet        kWh/år 
------------------------------------------------------------------ 
Nettobehov av bas- och tillsatsenergi  (12)                  18054 
Värmedistributions- och regl.förluster (13)                  +2231 
Basenergi producerad med värmepump     (14)                 -12150 
Tillförd drivel till värmepump         (15)                  +4109 
Tillförd el till ventilationssystemet  (16)                   +335 
 
El till värmedistrib.fläktar/-pumpar   (17)                   +427 
------------------------------------------------------------------ 
Köpt energi till värme/ventilation     (18)                  13006 
 
Processer. Hushålls- och fastighetsel  (19)                  +4873 
Nettobesparing av effektivare vitvaror (20)                   -839 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnadens totala behov av köpt energi (21)                  17040 
 
(1)-(21) = Hänvisningar till beskrivning i Enorms beräkningsbilaga 
 
Totalt behov av köpt energi för verklig byggnad      kWh/år kWh/m² 
------------------------------------------------------------------ 
Värmepump,uppv. och varmvatten                            0      0 
Eltillsats i värmepump                                 8135     67 
Drivel till värmepump                                  4109     34 
El till fläktar och pumpar                              763      6 
Processer. Hushålls- och fastighetsel                  4873     40 
Nettobesparing av effektivare vitvaror                 -839     -7 
------------------------------------------------------------------ 
Summa för kalenderåret                                17040    140 
 
BYGGNADSDATA                   Zon 1     Zon 2     Zon 3    Totalt 
------------------------------------------------------------------ 
Typ mht BBRs värmeisolerkrav  Sm-Lgh      ----      ----      ---- 
Antal bostadslägenheter            1         0         0         1 
Uppvärmd golvarea, Aupp, m²    121.4       0.0       0.0     121.4 
Fönsterarea i % av uppv. area  10.46      0.00      0.00     10.46 
Spec.läckn. vid 50 Pa, l/m²,s  0.800     0.000     0.000     0.800 
Värmekapacitet, Wh/m²,K           25         0         0        25 
Omslutande area, Aom, m²       354.9       0.0       0.0       355 
 
Byggnadens värmeförlust, beräknat enl. BBR är Fs,akt= 0.269 W/m²,K 
Fs,krav = 0.207 W/m²,K.    Högsta tillåtna Fs,gräns = 0.269 W/m²,K 



Bilaga   Energieffektiva småhus   

  11 

REDOVISNING AV ENERGIKOSTNADER                      Nr 237 - Sid 5 
------------------------------------------------------------------ 
 
Objekt: utskrift                                       
                                                                   
 
Beräknat 2006-09-05 av Peter Sammelin, 011-161456 
Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en 
 
Taxefördelningar        Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5 
------------------------------------------------------------------ 
Årsbehov, kWh         Priser i kr/kwh och energibehov i kWh/period 
 
Basenergi                0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:        0             0        0        0        0        0 
 
Tillsatsenergi           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:     8135             0        0        0        0        0 
 
El till fläktar/pumpar   0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:      763             0        0        0        0        0 
 
Drivel till värmepump    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:     4109             0        0        0        0        0 
 
Processer. Hush.el       0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
kWh/år:     4873             0        0        0        0        0 
------------------------------------------------------------------ 
            Summa kWh:       0        0        0        0        0 
             Summa kr:       0        0        0        0        0 
 
 
Valda energipriser      Taxa 1   Taxa 2   Taxa 3   Taxa 4   Taxa 5 
------------------------------------------------------------------ 
Fom månad-tom månad    -------  -------  -------  -------  ------- 
Från Kl. till Kl.       0 -  0   0 -  0   0 -  0   0 -  0   0 -  0 
Dygn under veckan         Alla     Alla     Alla     Alla     Alla 
------------------------------------------------------------------ 
(E) Elenergi             0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(F) Fjärrvärme           0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(L) Olja                 0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(B) Fastbränsle          0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(G) Gas                  0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(1) Annat 1              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
(2) Annat 2              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000 
Energipris anges i kr/köpt kWh.(För bränslen kr/kWh värmeinnehåll) 
 
 
Rörliga energikostnader                       kWh/år         kr/år 
------------------------------------------------------------------ 
Värmepump,uppv. och varmvatten                     0             0 
Eltillsats i värmepump                          8135             0 
Drivel till värmepump                           4109             0 
El till fläktar och pumpar                       763             0 
Processer. Hushålls- och fastighetsel           4873             0 
Nettobesparing av effektivare vitvaror          -839             0 
------------------------------------------------------------------ 
Årssummor    (Medelpris 0.00 kr/kWh)           17040             0 
------------------------------------------------------------------ 
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Beräkning av Fs,krav enligt formler i BBR 10:211.    Nr 237 - Sid 6 
------------------------------------------------------------------ 
Utrymme i byggnaden                Zon 1        Zon 2        Zon 3 
18% av uppvärmd area                21.9          0.0          0.0 
Fönster och dörrarea                20.7          0.0          0.0 
Af= minsta av ovanstående           20.7          0.0          0.0 
Fs,krav = 0.16(0.22)+0.81*Af/Aom   0.207        0.000        0.000 
UA,krav = Fs,krav*Aom               73.6          0.0          0.0 
------------------------------------------------------------------ 
Fs,krav = UA,krav/Aom =      73.6/     354.9 = 0.207 W/m²,K 
 
Kontroll av byggnadens ytrelaterade värmeförlust Fs enl BBR 10:2112 
------------------------------------------------------------------ 
Byggnads-   Area (Ai) m² 
del        Bostad  Lokal  (Ukorr - a3)* a1   * a2 =Ujust  Ujust*Ai 
------------------------------------------------------------------ 
Vindsbjlg   121.4    0.0  0.170  0.00 1.00  1.111  0.189    22.931 
Vägg,luft    91.4    0.0  0.210  0.00 1.00  1.111  0.233    21.327 
Golv,luft   121.4    0.0  0.260  0.00 1.00  1.111  0.289    35.071 
Fönster      12.7    0.0  1.000  0.75 1.00  1.111  0.278     3.528 
Dörrar        8.0    0.0  1.400  0.00 1.00  1.111  1.556    12.444 
------------------------------------------------------------------ 
Aom =     354.9+   0.0=     354.9 Summa(Ujusti*Ai) i W/K=   95.301 
 
Fs,akt=Summa(Ujusti*Ai)/Aom=      95.301/     354.9 = 0.269 W/m²,K 
------------------------------------------------------------------ 
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Analys av vitvarors inverkan på energibehovet       Nr 237 - Sid 7 
------------------------------------------------------------------ 
 
 
Data ur Nutek/KOVs skrift "Eloff Strömsnål" och Boverkets handbok 
"Eleffektivitet i byggnader" 
 
                                          Elenergibehov i kWh/år 
Vitvaror i lägenheter                 Verklig  Referens  Differens 
------------------------------------------------------------------ 
Kylskåp:           Electrolux ER8200C                  
Antal Kylvolym  Frysvolym    kWh/st 
    1      313          0       172       172       310        138 
 
Kyl- och Svalskåp: Saknas 
 
Kyl- och Frysskåp: Saknas 
 
Frysskåp:          Electrolux EU7600C                  
Antal Kylvolym  Frysvolym    kWh/st 
    1        0        225       383       383       602        219 
 
Frysboxar:         Saknas 
 
Diskmaskiner:      Electrolux ESF 6100                 
Antal                        kWh/st 
    1                           273       273       500        227 
 
Tvättmaskiner:     Electrolux EW 1030F                 
Antal    kg/år     kWh/kg    kWh/st 
    1      700      0.190       133       133       490        357 
 
Torktumlare:       Electrolux EDC 3150                 
Antal    kg/år     kWh/kg    kWh/st 
    1      700      0.820       574       574       700        126 
 
 
Gemensam tvättstuga i flerbostadshus: 
------------------------------------- 
Tvättmaskiner:     Saknas 
 
Torktumlare:       Saknas 
 
------------------------------------------------------------------ 
Ändring av elbehov, jämfört med ref.värden (+=besparing)     +1067 
Ändring av utnyttjad gratisvärme från kyl/frys                -228 
( 80 % av el till kyl/frys utnyttjas under uppv.per.) 
Slutlig inverkan på byggnadens energibehov (+=besparing)      +839 
****************************************************************** 
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------------------------------------------------------------------ 
*** Enorm 2004. Version 2.0 Build 1. © 2004 EQUA Simulation AB *** 
           Program 0000. EQUA Simulation AB, Lån exjobb 
------------------------------------------------------------------ 
 
Objekt: utskrift                                       
                                                                   
 
Beräknat 2006-09-05 av Peter Sammelin, 011-161456.  
Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en 
 
Byggnadsort: Stockholm. Beräkning nr: 237  
 
 
ENERGIDEKLARATION FÖR SMÅHUS ENLIGT ÖVERENSKOMMELSE KOV/STR. 
------------------------------------------------------------------ 
Den redovisade förlustfaktorn anger husets värmeförluster i Watt 
per grads temperaturskillnad inne/ute och gäller under förutsätt- 
ning att huset monteras enligt tillverkarens anvisningar och i öv- 
rigt på ett fackmässigt sätt. 
Energideklarationen är enbart avsedd att underlätta jämförelser 
mellan olika småhus med avseende på deras behov av energi för upp- 
värmning. Lägre förlustfaktor innebär att mindre energi behöver 
tillföras för att värma huset. 
 
Det redovisade huset har förlustfaktorn   121 W/°C 
 
En grov uppskattning av hur mycket energi i kWh som behöver till- 
föras per år för att värma huset till 20 °C under uppvärmnings- 
perioden, erhålls genom att man multiplicerar förlustfaktorn med 
en klimatfaktor för orten. Denna varierar mellan ca 100 för syd- 
ligaste Sverige och ca 150 för nordligaste Sverige. Det verkliga 
energibehovet kan komma att avvika på grund av husets läge, kli- 
matförhållanden, antal boende och personliga vanor. 
Energikostnaderna påverkas förutom av förlustfaktorn även av valet 
av energislag och olika energibesparande installationer. 
 
 
 
 
Beräkning av Förlustfaktor enligt Konsumentverkets anvisningar 
------------------------------------------------------------------ 
 
Transmissionsförluster: 
Byggnadens totala U*A inklusive köldbryggor            100.80 W/°C 
 
Styrd ventilation utan hänsyn till återvinning: 
Styrd luftväxling (   153.0 m³/h)                       52.02 W/°C 
 
Luftläckningsförluster genom omslutande ytor: 
Luftläckning (    40.9 m³/h)                            13.90 W/°C 
------------------------------------------------------------------ 
Total Förlustfaktor för hela byggnaden                 114.70 W/°C 
 
Korrigerad Förlustfaktor  114.70/0.95                  120.73 W/°C 
****************************************************************** 
 
Enligt KOV:s anvisningar skall den beräknade förlustfaktorn korri- 
geras med en verkningsgrad för värmesystemets distribution av upp- 
värmningsenergi.  I avvaktan på redovisning av jämförelser mellan 
beräknade/uppmätta värden används tills vidare verkningsgrad 95 %. 


